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ค าน า 

 
 เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารรายงานแผนงานพัฒนาหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2561  เพ่ือจัดท า
หลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)   เพ่ือประสานงานการเรียนการ
สอนในการท าหลักสูตรโรงเรียนตาม หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือประเมินหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  

ทั้งนี้ในการด าเนินกิจกรรมผู้จัดท าขอขอบพระคุณโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ที่เอ้ืออ านวยความสะดวก
ของสถานที่ในการจัดกิจกรรม ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการที่ส่งเสริมสนับสนุน คอยให้ค าแนะน าด้านการจัด
กิจกรรมและขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี ผู้จัดท าหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
   
 หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดท าจะได้น าไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 
 
 
           นางล าเพยพรรณ  พิมพ์จันทร์ 

                                         ผู้จัดท า 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ก 
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สารบัญ 
 เรื่อง หน้า 

ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
รายงานสรุปแผนงานพัฒนาหลักสูตร    

 สรุปผลวิธีด าเนินงาน 4 

 งบประมาณ 4 

 วิธีติดตาม 4 

 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 5 

 สรุปผลในภาพรวม 7 

ภาคผนวก  
 แผนงานพัฒนาหลักสูตร    
 ก าหนดการสอน  
 รายงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆปีการศึกษา 2562  
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  
 ตัวอย่างเครื่องมือ  
   
   

 
 
 
 
 
 

ข 
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สรุปแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม   
ฝ่ายวิชาการ (งานการเรียนการสอน)  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 

ปีการศึกษา 2561 
ล าดับที ่   2 หน่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่าย     วิชาการ     
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1.... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....3....ประเด็นที่....3.1-3.2.............................. 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่...3.1-3.2…………………... 
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....10................ ตัวบ่งชี้ท่ี........10.1.................... 
 

1. สรุปวิธีด าเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง) 
ในแผนงานพัฒนาหลักสูตรได้ด าเนินงานจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

เพ่ือใช้ในการเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีการด าเนินการดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ประเมินหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551(ฉบับปรับปรุง 2560) 

ปีการศึกษา 2561 
3. จัดท าแบบประเมินหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ นักเรียน ครู 

ผู้ปกครอง 
4. แจกแบบประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 4.1 นักเรียน 30 % ของนักเรียนระดับพื้นฐานครอบคลุมทุกชั้นเรียน 
 4.2 ผู้ปกครอง 30% ของผู้ปกครองระดับขั้นพ้ืนฐานครอบคลุมทุกชั้นเรียน 
 4.3 ครูและบุคลกร 40% ของครุและบุคลากรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. รวบรวมและวิเคราะห์แบบประเมินแต่ละด้าน 
6. จัดรวมสรุปข้อมูลเขียนรายงาน จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
7. น าข้อมูลที่ต้องพัฒนามาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพ่ือน าไปหลักสูตร

สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

2. งบประมาณ 
ตั้งไว้   20,000  บาท จ่ายจริง   2,500     บาท   คงเหลือ    17500     บาท 

 

3. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.1 วิธีการติดตาม 

  1. เก็บข้อมูลจากแบบประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 256 ฉบับครู ฉบับ
นักเรียน และผู้ปกครอง 



5 
 

  2. เก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละฉบับน ามาเขียนรายงาน การใช้หลักสูตร 
สถานศึกษาปีการศึกษา 2561 และการปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2562 
 3.2 เครื่องมือการประเมิน 
     1. แบบประเมินการใช้หลักสูตร ส าหรับนักเรียน 
     2. แบบประเมินการใช้หลักสูตรส าหรับครู 
     3. แบบประเมินการใช้หลักสูตรส าหรับผู้ปกครอง 
  

3.3 แหล่งข้อมูล /ผู้ให้ข้อมูล 
 1. นักเรียน 10 % ของนักเรียนระดับพ้ืนฐาน 
 2. ครูและบุคลกร 30% ของครูและบุคลากรขั้นพ้ืนฐานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  3. ผู้ปกครอง 30% ของนักเรียนแต่ละสายชั้น 
  

4. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ที ่
ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1     ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 
2561 

 

  จากการด าเนินงานการจัดท าหลักสูตร 
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.
2551 (ฉบับปรับปรุง 2561)ปีการศึกษา 
2561 การวัดและประเมินผลมีค่าเฉลี่ย 
4.30 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด การจัดการเรียนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด   

2     ครูและบุคลากรของทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้จัดท าและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 
2561  

  จากผลประเมินหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2561การ
จัดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด จึงจะมีการจัดอบรมการ
สอนด้วยวิธีการสอนแบบสะเต็มในระดับ
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ที ่
ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

3   ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 
ประสานงานการเรียนการสอนใน
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) มีการศึกษา 
2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 (สสวท) ให้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีฯ  บุคลากรน าไปออกแบบ
ในการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆคิด
เป็นร้อยละ 100  
    นอกจากนี้ในระดับชั้นประถมปีที่ 2-5 
และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ยังมีการปรับปรุง
โครงสร้าง และอัตราการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ.  2561 (ฉบับปรับปรุ ง 
2560)ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ 
สังคมศึกษาฯปรับปรุงก าหนดการสอนของ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   

5. สรุปผลในภาพรวม 

5.1 จุดเด่นของแผนงานพัฒนาหลักสูตร ครั้งนี้ 
1.  เป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายในการร่วมมือในการด าเนินเป็นอย่างดี  
2.  โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือสนับสนุนในการ

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและให้ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป
เป็นอย่างดจีนท าให้โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง2561) 

            5.2 จุดที่ควรพัฒนาของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ 
 ในปีการศึกษาต่อไปควรให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมหาแนวทางในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาต่อไป ทั้งนี้ให้น าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษาซึ่งจะเป็นการตรวจสอบและทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

 
5.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
โดยพบว่าความพึงพอใจในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก    เพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนมารีย์
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อนุสรณ์ ในปีการศึกษา 2562 ควรปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารเพ่ือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนมีความพึงพอใจ
ในการด าเนินการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง มากยิ่งข้ึน 
  แม้ว่าภาพรวมของเกณฑ์การประเมินแผนงานกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะ
อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมาก   ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ บรรลุตามตัวชี้วัด แต่คณะกรรมการด าเนินโครงการจะหา
แนวทาง เพ่ือจัดกิจกรรมในแผนงานให้เหมาะสมมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
 
ลงชื่อ......................................................  ลงชื่อ ...........................................................                    
         (นางล าเพยพรรณ  พิมพ์จันทร์)            (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 
           หวัหน้างานพัฒนาหลักสูตร                         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 
 
 
      ลงชื่อ ……………………………………………….   ผู้รับทราบ 

     (นางสาวจ านันท์  ไพรงาม) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 
 
 
      ลงชื่อ ……………………………………………….   ผู้รับทราบ 

   (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
       ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ภาคผนวก 
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รายงานโครงสร้างและอัตราการจัดการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2562 

 

**  หมายเหต ุ ป.3, ป.6, และ ม.3 จะท าปรับโครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรยีนรู้ หลักสตูรสถานศกึษาในปีการศึกษา 2563 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

ภาษาไทย 
200 200 200 160 160 160 120 

(3 นก) 
120 

(3 นก) 
120 

(3 นก) 

คณิตศาสตร ์
200 200 200 160 160 160 120 

(3 นก) 
120 

(3 นก) 
120 

(3 นก) 

วิทยาศาสตร ์
80 80 80 

120 
120 120 120 

(3 นก) 
120 

(3 นก) 
120 

(3 นก) 

เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
40 40 40 40 40 40 40 

(1 นก) 
40 

(1 นก) 
40 

(1 นก) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
80 80 80 80 80 80 

(2 นก) 
40 

(1 นก) 
40 

(1 นก) 

ประวัติศาสตร ์
40 40 40 40 40 40 40 

(1 นก) 
40 

(1 นก) 
40 

(1 นก) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
40 40 40 80 80 80 80 

(2 นก) 
80 

(2 นก) 
80 

(2 นก) 

ศิลปะ 
80 80 80 80 80 80 120 

(1.5 นก) 
80 

(2 นก) 
80 

(2 นก) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
40 40 40 40 40 40 40 

(1 นก) 
80 

(2 นก) 
80 

(2 นก) 

ภาษาอังกฤษ 160 
160 160 160 160 160 160 

(4 นก) 
120 

(3 นก) 
120 

(3 นก) 

รวมเวลาเรยีน  (พ้ืนฐาน) 960 1,000 1,000 
960 960 960 880 

(22 นก) 
880 

(22 นก) 
880 

(22 นก) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
รายวิชา/กิจกรรม ท่ีสถานศึกษาจดั
เพิ่มเตมิตามความพร้อมและจดุเนน้ 

ปีละ120 ช่ัวโมง ปีละ 120 ช่ัวโมง ปีละ 160 ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรยีนทั้งหมด 1,200 ช่ัวโมง/ปี 1,200 ช่ัวโมง/ปี 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง / ปี) 
ชั่วโมง:
สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน (960) - 

              ภาษาไทย 200 6 
              คณิตศาสตร์ 200 6 

              วิทยาศาสตร์ 80 2 

              เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 40 1 
              สังคมศึกษา 80 2 

              ประวัติศาสตร์ 40 1 

              สุขศึกษาและพลศึกษา 40 2 
              ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 80 3 

              การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1 

              ภาษาต่างประเทศ 160 4 
รายวิชาเพิ่มเติม (120) - 

              หน้าที่พลเมือง 40 1 
              ภาษาจีน (มก : ไม่มีหน่วยกิจ) 40 1 

              ภาษาต่างประเทศ (เพ่ิมเติม) 40 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) - 
         • กิจกรรมแนะแนว 40 1 

         • กิจกรรมนักเรียน   

                        ชมรม  โครงงานตามกลุ่มสนใจ 30 1 
                         ลูกเสือ – เนตรนารี 40 1 

         • กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียน 1,200 35 

**  หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ – 
เนตรนารี)  เวลาเรียนคาบละ 50 นาที 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง / ปี) 
ชั่วโมง:
สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน (960) - 

              ภาษาไทย 200 6 
              คณิตศาสตร์ 200 6 

              วิทยาศาสตร์ 80 2 

              เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 40 1 
              สังคมศึกษา 80 2 

              ประวัติศาสตร์ 40 1 

              สุขศึกษาและพลศึกษา 40 2 
              ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 80 3 

              การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1 

              ภาษาต่างประเทศ 160 4 
รายวิชาเพิ่มเติม (120) - 

              หน้าที่พลเมือง 40 1 
              ภาษาจีน (มก : ไม่มีหน่วยกิจ) 40 1 

              ภาษาต่างประเทศ (เพ่ิมเติม) 40 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) - 
         • กิจกรรมแนะแนว 40 1 

         • กิจกรรมนักเรียน   

                        ชมรม  โครงงานตามกลุ่มสนใจ 30 1 
                         ลูกเสือ – เนตรนารี 40 1 

         • กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียน 1,200 35 

**  หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ – 
เนตรนารี)  เวลาเรียนคาบละ 50 นาที 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง / ปี) 
ชั่วโมง:
สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน (960) - 

              ภาษาไทย 200 6 
              คณิตศาสตร์ 200 6 

              วิทยาศาสตร์ 80 2 

              เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 40 1 
              สังคมศึกษา 80 2 

              ประวัติศาสตร์ 40 1 

              สุขศึกษาและพลศึกษา 40 2 
              ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 80 3 

              การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1 

              ภาษาต่างประเทศ 160 4 
รายวิชาเพิ่มเติม (120) - 

              หน้าที่พลเมือง 40 1 
              ภาษาจีน (มก : ไม่มีหน่วยกิจ) 40 1 

              ภาษาต่างประเทศ (เพ่ิมเติม) 40 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) - 
         • กิจกรรมแนะแนว 40 1 

         • กิจกรรมนักเรียน   

                        ชมรม  โครงงานตามกลุ่มสนใจ 30 1 
                         ลูกเสือ – เนตรนารี 40 1 

         • กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียน 1,200 35 

**  หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ – 
เนตรนารี)  เวลาเรียนคาบละ 50 นาที 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง / ปี) 
ชั่วโมง:สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน (960) - 
              ภาษาไทย 160 5 

              คณิตศาสตร์ 160 5 

              วิทยาศาสตร์ 120 4 
              เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 40 1 

              สังคมศึกษา 80 2 

              ประวัติศาสตร์ 40 1 
              สุขศึกษาและพลศึกษา 80 2 

              ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 80 3 
              การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1 

              ภาษาต่างประเทศ 160 5 

รายวิชาเพิ่มเติม (120)  
              หน้าที่พลเมือง 40 1 

              ภาษาจีน (มก : ไม่มีหน่วยกิจ) 40 1 

              ภาษาสื่อสาร   40 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120)  

               • กิจกรรมแนะแนว 40 1 

               • กิจกรรมนักเรียน   
                            ชมรม  โครงงานตามกลุ่มสนใจ 40 1 

                             ลูกเสอื – เนตรนารี 40 1 
               • กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

รวมเวลาเรียน 1200 35 

**  หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ – 

เนตรนารี) เวลาเรียนคาบละ 50 นาที 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง / ปี) 
ชั่วโมง:สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน (960) - 

              ภาษาไทย 160 5 
              คณิตศาสตร์ 160 5 

              วิทยาศาสตร์ 120 4 

              เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 40 1 
              สังคมศึกษา 80 2 

              ประวัติศาสตร์ 40 1 

              สุขศึกษาและพลศึกษา 80 2 
              ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 80 3 

              การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1 

              ภาษาต่างประเทศ 160 5 
รายวิชาเพิ่มเติม (120)  

              หน้าที่พลเมือง 40 1 
              ภาษาจีน (มก : ไม่มีหน่วยกิจ) 40 1 

              ภาษาสื่อสาร   40 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120)  
               • กิจกรรมแนะแนว 40 1 

               • กิจกรรมนักเรียน   

                            ชมรม  โครงงานตามกลุ่มสนใจ 40 1 
                             ลูกเสอื – เนตรนารี 40 1 

               • กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
รวมเวลาเรียน 1200 35 

**  หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ – 

เนตรนารี) เวลาเรียนคาบละ 50 นาที 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง / ปี) 
ชั่วโมง:สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน (960) - 

              ภาษาไทย 160 5 
              คณิตศาสตร์ 160 5 

              วิทยาศาสตร์ 120 4 

              เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 40 1 
              สังคมศึกษา 80 2 

              ประวัติศาสตร์ 40 1 

              สุขศึกษาและพลศึกษา 80 2 
              ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 80 3 

              การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1 

              ภาษาต่างประเทศ 160 5 
รายวิชาเพิ่มเติม (120)  

              หน้าที่พลเมือง 40 1 
              ภาษาจีน (มก : ไม่มีหน่วยกิจ) 40 1 

              ภาษาสื่อสาร   40 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120)  
               • กิจกรรมแนะแนว 40 1 

               • กิจกรรมนักเรียน   

                            ชมรม  โครงงานตามกลุ่มสนใจ 40 1 
                             ลูกเสอื – เนตรนารี 40 1 

               • กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
รวมเวลาเรียน 1200 35 

**  หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณูปโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ – 

เนตรนารี) เวลาเรียนคาบละ 50 นาที 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปี  1-3 

ภาคเรียนที่  1-2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกิต-ชม.) 
ชั่วโมง:สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน 440(11)  

ภาษาไทย  1,2 
คณิตศาสตร์  1,2 
วิทยาศาสตร์  1,2 
เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ) 1,2 
สังคมศึกษาฯ  1,2 
ประวัติศาสตร์  1,2 
สุขศึกษา  1,2 
พลศึกษา  1,2 
ศิลปะ  1,2 
นาฏศิลป์ 1,2 
ดนตรี  1,2 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1,2 
ภาษาอังกฤษ  1,2 

60(1.5) 
60(1.5) 
60(1.5) 
20(0.5) 
40(1) 

20(0.5) 
20(0.5) 
20(0.5) 
20(0.5) 
20(0.5) 
20(0.5) 
20(0.5) 
80(2.0) 

5 
5 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

รายวิชาเพิ่มเติม 100(2.5)  

หน้าที่พลเมือง 1,2 
ภาษาจีน 1,2 (มก : ไม่มีหน่วยกิจ) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  1,2 

40(1) 
20(0.5) 
40(1) 

1 
1 
2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  

 กิจกรรมแนะแนว 

 กิจกรรมนักเรียน 
      - ชมรม 
      - ลูกเสือ-เนตรนารี 
      - กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 
 

15 
20 
5 

1 
 
1 
1 

รวมเวลาทั้งสิ้น 600 35 

**หมายเหตุ   ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
และชมรม 
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ก าหนดการสอน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 วิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 100 ชั่วโมง 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 

หน่วย

ที่ 

 

ชื่อหน่วย 

สอดคล้องกับ

มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /

ท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุ

เพิ่มเติมตามที่วิเคราะห์จากใบงาน4.1 

 

จ านวน 

ชั่วโมง 

1 จ านวนนับ 1 ถึง 10 และ 0   12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 จ านวนหรรษา 0 - 5 

   1.1.1 จ านวนนับ 0 – 5  

   1.1.2 จ านวนนับ 0 – 5 

   1.1.3 การเขียนตัวเลขฮินดูอา

รบิกและเลขไทยจ านวน 0 – 5  

   1.1.4 การเขียนตัวเลขฮินดูอา

รบิกและเลขไทยจ านวน 0 – 5  

   1.1.5 การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก

และเลขไทยจ านวน 0 – 5 

1.1.6 การอ่านตัวเลขฮินดูอารบกิ

และเลขไทยจ านวน 0 – 5 

 

 

ค 1.1  ป1/1  

ค 1.1  ป1/1  

ค 1.1  ป1/1  

 

ค 1.1  ป1/1  

ค 1.1  ป1/1  

 

ค 1.1  ป1/1  

 

 

- การใช้จ านวนบอกปริมาณที่ได้จาก

การนับ 

- การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก และ

ตัวเลขไทยแสดงจ านวน 

- การอ่านตัวเลขฮนิดูอารบิกและ

ตัวเลขไทย 

- การนับจ านวนถุงของผลิตภัณฑ์

กระยาสารท อ.ประโคน จ.บุรีรัมย์ 

คุณค่าพระวรสาร 

     1. ไตร่ตรอง 

     2. รัก เมตตา 

     3. ซื่อสัตย ์

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 
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หน่วย

ที่ 

 

ชื่อหน่วย 

สอดคล้องกับ

มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /

ท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุ

เพิ่มเติมตามที่วิเคราะห์จากใบงาน4.1 

 

จ านวน 

ชั่วโมง 

    1.2 จ านวนหรรษา 6 – 10 

   1.2.1 จ านวนนับ 6 – 20  

   1.2.2 จ านวนนับ 6 – 20 

   1.2.3 การเขียนตัวเลขฮินดูอา

รบิกและเลขไทยจ านวน 6 – 10 

   1.2.4  การเขียนตัวเลขฮินดูอา

รบิกและเลขไทยจ านวน 6 – 10 

   1.2.5 การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก

และเลขไทยจ านวน 6 – 10 

   1.2.6 การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก

และเลขไทยจ านวน 6 – 10 

 

 

ค 1.1 ป.1/1   

ค 1.1 ป.1/1   

ค 1.1 ป.1/1   

ค 1.1 ป.1/1   

 

ค 1.1 ป.1/1   

ค 1.1 ป.1/1   

 

- การใช้จ านวนบอกปริมาณที่ได้จาก

การนับ 

- การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก และ

ตัวเลขไทยแสดงจ านวน 

- การอ่านตัวเลขฮนิดูอารบิกและ

ตัวเลขไทย 

- การนับจ านวนถุงของผลิตภัณฑ์

กระยาสารท อ.ประโคน จ.บุรีรัมย์ 

คุณค่าพระวรสาร 

     1. ไตร่ตรอง 

     2. รัก เมตตา 

     3. ซื่อสัตย ์

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 การบวกจ านวนสองจ านวนที่
ผลบวกไม่เกิน 10 

  20 

 2.1 ตัวเลขคิดสนุก (1) 

   2.1.1 การบวก 

   2.1.2 การบวก 

   2.1.3 ประโยคการบวก 

   2.1.4 ประโยคการบวก 

 

ค 1.2  ป.1/1  

ค 1.2  ป.1/1  

ค 1.2  ป.1/1  

ค 1.2  ป.1/1 

 

- ความหมายของการบวกและการใช้

เครื่องหมาย + 

-  การบวกที่ไม่มีการทด 

 

 

1 

1 

1 

1 
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หน่วย

ที่ 

 

ชื่อหน่วย 

สอดคล้องกับ

มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /

ท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุ

เพิ่มเติมตามที่วิเคราะห์จากใบงาน4.1 

 

จ านวน 

ชั่วโมง 

    2.1.5 การบวกจ านวนสองจ านวน

ที่ผลบวกไม่เกิน 9 

   2.1.6 การบวกจ านวนสองจ านวน

ที่ผลบวกไม่เกิน 9 

 

2.2 ตัวเลขคิดสนุก (2) 

   2.2.1 ศูนย์กับการบวก 

   2.2.2 ศูนย์กับการบวก 

   2.2.3 การสลับที่ของการบวก 

   2.2.4 การสลับที่ของการบวก 

 

 

 

2.3 ตัวเลขคิดสนุก (3) 

   2.3.1 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

การบวก 

   2.3.2 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

การบวก 

   2.3.3 การเขียนประโยค

ค 1.2  ป.1/1  

 

ค 1.2  ป.1/1 

 

 

 

 

 

ค 1.2  ป.1/1  

ค 1.2  ป.1/1  

ค 1.2  ป.1/1  

ค 1.2  ป.1/1   

 

ค 1.2  ป.1/2 

 

ค 1.2  ป.1/2 

 

ค 1.2  ป.1/2 

คุณค่าพระวรสาร 

     1. ไตร่ตรอง 

     2. รัก เมตตา 

     3. ซื่อสัตย ์

 

- ความหมายของการบวกและการใช้

เครื่องหมาย + 

-  การบวกที่ไม่มีการทด 

คุณค่าพระวรสาร 

     1. ไตร่ตรอง 

     2. รัก เมตตา 

     3. ซื่อสัตย ์

 

 

-  โจทย์ปัญหาการบวก  

-  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก 

-  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากราคา

ผลิตภัณฑ์กระยาสารท อ.ประโคนชัย       

จ.บุรีรัมย์ 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 
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หน่วย

ที่ 

 

ชื่อหน่วย 

สอดคล้องกับ

มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /

ท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุ

เพิ่มเติมตามที่วิเคราะห์จากใบงาน4.1 

 

จ านวน 

ชั่วโมง 

สัญลักษณ์จากโจทยป์ัญหาการบวก 

   2.3.4 การเขียนประโยค

สัญลักษณ์จากโจทยป์ัญหาการบวก 

 

 

ค 1.2  ป.1/2 

 

คุณค่าพระวรสาร 

     1. ไตร่ตรอง 

     2. รัก เมตตา 

     3. ซื่อสัตย์ 

1 

 

1 

 

 2.4 ตัวเลขคิดสนุก (4) 

   2.4.1 การแสดงวิธีท าโจทย์

ปัญหาการบวก 

   2.4.2 การแสดงวิธีท าโจทย์

ปัญหาการบวก 

   2.4.3 การหาค าตอบจากโจทย์

ปัญหาการบวก 

   2.4.4 การหาค าตอบจากโจทย์

ปัญหาการบวก 

   2.4.5 การสร้างโจทยป์ัญหาการ

บวก 

   2.4.6 การสร้างโจทยป์ัญหาการ

บวก 

 

 

 

ค 1.2  ป.1/2 

 

ค 1.2  ป.1/2 

 

ค 1.2  ป.1/2 

 

ค 1.2  ป.1/2 

 

ค 1.2  ป.1/2 

ค 1.2  ป.1/2 

 

-  โจทย์ปัญหาการบวก  

-  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก 

-  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากราคา

ผลิตภัณฑ์กระยาสารท อ.ประโคนชัย       

จ.บุรีรัมย์ 

คุณค่าพระวรสาร 

     1. ไตร่ตรอง 

     2. รัก เมตตา 

     3. ซื่อสัตย ์

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3 การลบจ านวนสองจ านวนที่   ตัว

ตั้งไม่เกิน 10 

  16 
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หน่วย

ที่ 

 

ชื่อหน่วย 

สอดคล้องกับ

มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /

ท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุ

เพิ่มเติมตามที่วิเคราะห์จากใบงาน4.1 

 

จ านวน 

ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ตัวเลขคิดสนุก (5) 

   3.1.1 การลบ 

   3.1.2 การลบ 

   3.1.3 ประโยคการลบ 

   3.1.4 ประโยคการลบ 

 

 

 

ค 1.2  ป.1/1 

ค 1.2  ป.1/1  

ค 1.2  ป.1/1  

ค 1.2  ป.1/1 

 

 

 

-  ความหมายของการลบ  และการใช้

เครื่องหมาย – 

- การลบที่ไม่มีการกระจาย  

คุณค่าพระวรสาร 

     1. ไตร่ตรอง 

     2. รัก เมตตา 

     3. ซื่อสัตย ์

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 3.2 ตัวเลขคิดสนุก (6) 

   3.2.1 ศูนย์กับการลบ 

   3.2.2 ศูนย์กับการลบ 

   3.2.3 การลบจ านวนสองจ านวน

ที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 

   3.2.4 การลบจ านวนสองจ านวน

ที่มีตัวตั้งไม่เกิน 

 

 

 

 

 

ค 1.2  ป.1/1 

ค 1.2  ป.1/1  

ค 1.2  ป.1/1  

 

ค 1.2  ป.1/1   

 

 

 

 

 

-  ความหมายของการลบ  และการใช้

เครื่องหมาย – 

- การลบที่ไม่มีการกระจาย  

คุณค่าพระวรสาร 

     1. ไตร่ตรอง 

     2. รัก เมตตา 

     3. ซื่อสัตย ์

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 
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หน่วย

ที่ 

 

ชื่อหน่วย 

สอดคล้องกับ

มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /

ท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุ

เพิ่มเติมตามที่วิเคราะห์จากใบงาน4.1 

 

จ านวน 

ชั่วโมง 

3.3 ตัวเลขคิดสนุก (7) 

   3.3.1 การเปรียบเทียบจ านวน 

   3.3.2 การเปรียบเทียบจ านวน 

   3.3.3 โจทย์ปัญหาการลบ 

   3.3.4 โจทย์ปัญหาการลบ 

 

 

 

 

3.4 ตัวเลขคิดสนุก (8) 

   3.4.1 การแสดงวิธีท าโจทย์

ปัญหาการลบ 

   3.4.2 การแสดงวิธีท าโจทย์

ปัญหาการลบ 

 

ค 1.2  ป.1/2 

ค 1.2  ป.1/2 

ค 1.2  ป.1/2 

ค 1.2  ป.1/2 

 

 

 

 

 

 

ค 1.2  ป.1/2 

 

ค 1.2  ป.1/2 

 

- โจทย์ปัญหา การลบ 

- การสร้างโจทย์ปัญหา การลบ 

-  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากราคา

ผลิตภัณฑ์กระยาสารท อ.ประโคนชัย       

จ.บุรีรัมย์ 

คุณค่าพระวรสาร 

     1. ไตร่ตรอง 

     2. รัก เมตตา 

     3. ซื่อสัตย ์

 

 

- โจทย์ปัญหา การลบ 

- การสร้างโจทย์ปัญหา การลบ 

-  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากราคา

ผลิตภัณฑ์กระยาสารท อ.ประโคนชัย       

จ.บุรีรัมย์ 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

    3.4.3 ความสัมพันธ์ของการบวก

และการลบ 

   3.4.4 ความสัมพันธ์ของการบวก

ค 1.2  ป.1/2 

 

ค 1.2  ป.1/2 

คุณค่าพระวรสาร 

     1. ไตร่ตรอง 

     2. รัก เมตตา 

1 

 

1 
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หน่วย

ที่ 

 

ชื่อหน่วย 

สอดคล้องกับ

มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /

ท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุ

เพิ่มเติมตามที่วิเคราะห์จากใบงาน4.1 

 

จ านวน 

ชั่วโมง 

และการลบ       3. ซื่อสัตย ์  

4 จ านวนนับ 11 - 20   16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 จ านวนหรรษา 11 - 20  (1) 

   4.1.1 การเขียนตัวเลขฮินดู   อา

รบิกและเลขไทยจ านวน  

11–20 

   4.1.2 การเขียนตัวเลขฮินด ู

อารบิกและเลขไทยจ านวน 

 11 – 20 

   4.1.3 การอ่านตัวเลขฮินด ู

อารบิกและเลขไทยจ านวน  

11 – 20 

   4.1.4 การอ่านตัวเลขฮินด ู

อารบิกและเลขไทยจ านวน  

11 – 20 

 

4.2 จ านวนหรรษา 11 – 20 (2) 

4.2.1 การบอกค่าประจ าหลัก 

 

ค 1.1 ป.1/1 

 

ค 1.1 ป.1/1  

 

ค 1.1 ป.1/1  

 

ค 1.1 ป.1/1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การใช้จ านวนบอกปริมาณที่ได้จาก

การนับ 

- การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก และ

ตัวเลขไทยแสดงจ านวน 

- การอ่านตัวเลขฮนิดูอารบิกและ

ตัวเลขไทย 

- การนับจ านวนถุงของผลิตภัณฑ์

กระยาสารท อ.ประโคน จ.บุรีรัมย์ 

คุณค่าพระวรสาร 

     1. ไตร่ตรอง 

     2. รัก เมตตา 

     3. ซื่อสัตย ์

 

 

- หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก 

- การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูป

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 
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หน่วย

ที่ 

 

ชื่อหน่วย 

สอดคล้องกับ

มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /

ท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุ

เพิ่มเติมตามที่วิเคราะห์จากใบงาน4.1 

 

จ านวน 

ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 การบอกค่าประจ าหลัก 

4.2.3 การเขียนในรูปการกระจาย 

4.2.4 การเขียนในรูปการณ์กระจาย 

 

 

 

ค 1.1 ป.1/2 

ค 1.1 ป.1/2 

ค 1.1 ป.1/2 

ค 1.1 ป.1/2 

กระจาย 

คุณค่าพระวรสาร 

1. ไตร่ตรอง 2. รัก เมตตา  

3. ซื่อสัตย ์

 

 

1 

1 

1 

1 

 4.3 จ านวนหรรษา 11 – 20 (3) 

  4.3.1 การเปรียบเทียบจ านวน 

  4.3.2 การเปรียบเทียบจ านวน 

  4.3.3 เครื่องหมาย = , ≠ 

  4.3.4 เครื่องหมาย = , ≠ 

  4.3.5 เครื่องหมาย < , > 

  4.3.6 เครื่องหมาย < , > 

 

4.4 จ านวนหรรษา 11 – 20 (4) 

   4.4.1  การเรียงล าดับจากน้อยไป

มาก 

   4.4.2  การเรียงล าดับจากมากไป

 

ค 1.1  ป.1/2 

ค 1.1  ป.1/2 

ค 1.1  ป.1/2 

ค 1.1  ป.1/2 

ค 1.1  ป.1/2 

ค 1.1  ป.1/2 

 

 

ค 1.1  ป.1/2 

 

ค 1.1  ป.1/2 

 

- การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้

เครื่องหมาย  =   >< 

คุณค่าพระวรสาร 

     1. ไตร่ตรอง 

     2. รัก เมตตา 

     3. ซื่อสัตย ์

 

 

-  การเรียงล าดับจ านวนไม่เกินห้า

จ านวน 

คุณค่าพระวรสาร 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 



25 
 

 

หน่วย

ที่ 

 

ชื่อหน่วย 

สอดคล้องกับ

มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /

ท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุ

เพิ่มเติมตามที่วิเคราะห์จากใบงาน4.1 

 

จ านวน 

ชั่วโมง 

น้อย 

 

     1. ไตร่ตรอง 

     2. รัก เมตตา 

     3. ซื่อสัตย ์

1 

 

5 การบวก การลบจ านวนนับไม่เกิน 

20 

  22 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 โจทย์ปัญหาพาเพลิน (1) 

5.1.1 การบวกจ านวนหนึ่งหลักสอง

จ านวน 

5.1.2 การบวกจ านวนหนึ่งหลักสอง

จ านวน 

5.1.3 การบวกจ านวนสองหลักกับ

จ านวนสองหลัก 

 

 

ค 1.2  ป.1/1 

 

ค 1.2  ป.1/1   

 

ค 1.2  ป.1/1   

 

- ความหมายของการบวก  และการใช้

เครื่องหมาย + 

- การบวกระคน 

คุณค่าพระวรสาร 

     1. ไตร่ตรอง 

     2. รัก เมตตา 

     3. ซื่อสัตย ์

 

1 

 

1 

 

1 

 5.1.4 การบวกจ านวนสองหลักกับ

จ านวนสองหลัก 

5.1.5 การบวกจ านวนสามจ านวน 

5.1.6 การบวกจ านวนสามจ านวน 

5.1.7การบวกจ านวนสามจ านวน 

5.1.8การบวกจ านวนสามจ านวน 

 

ค 1.2  ป.1/1   

ค 1.2  ป.1/1   

ค 1.2  ป.1/1   

ค 1.2  ป.1/1   

ค 1.2  ป.1/1 

- โจทย์ปัญหาการบวก  

- โจทย์ปัญหาการบวกระคน 

- การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก  

-  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากราคา

ผลิตภัณฑ์กระยาสารท อ.ประโคนชัย       

จ.บุรีรัมย์ 

1 

 

1 

1 

1 

1 
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หน่วย

ที่ 

 

ชื่อหน่วย 

สอดคล้องกับ

มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /

ท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุ

เพิ่มเติมตามที่วิเคราะห์จากใบงาน4.1 

 

จ านวน 

ชั่วโมง 

5.2 โจทย์ปัญหาพาเพลิน (2) 

   5.2.1 โจทย์ปัญหาการบวก 

   5.2.2 โจทย์ปัญหาการบวก 

   5.2.3 โจทย์ปัญหาการบวก 

   5.2.4 โจทย์ปัญหาการบวก 

   5.2.5 การแสดงวิธีท าโจทย์

ปัญหาการบวก 

   5.2.6 การแสดงวิธีท าโจทย์

ปัญหาการบวก 

   5.2.7 การแสดงวิธีท าโจทย์

ปัญหาการบวก 

  5.2.8 การแสดงวิธีท าโจทยป์ญัหา

การบวก 

 

5.3 โจทย์ปัญหาพาเพลิน  (3) 

5.3.1 การลบจ านวนสองหลักกับ

จ านวนหนึ่งหลัก 

5.3.2 การลบจ านวนสองหลักกับ

จ านวนหนึ่งหลัก 

ค 1.2 ป.1/2 

ค 1.2 ป.1/2 

ค 1.2 ป.1/2 

ค 1.2 ป.1/2 

ค 1.2 ป.1/2 

 

 

 

ค 1.2 ป.1/2 

ค 1.2 ป.1/2 

ค 1.2 ป.1/2   

 

 

 

ค 1.2 ป.1/1  

 

ค 1.2 ป.1/1  

คุณค่าพระวรสาร 

     1. ไตร่ตรอง 

     2. รัก เมตตา 

     3. ซื่อสัตย ์

-  ความหมายของการลบ  และการใช้

เครื่องหมาย – 

- การลบที่ไม่มีการกระจาย  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 
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หน่วย

ที่ 

 

ชื่อหน่วย 

สอดคล้องกับ

มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /

ท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุ

เพิ่มเติมตามที่วิเคราะห์จากใบงาน4.1 

 

จ านวน 

ชั่วโมง 

 5.3.3 การลบจ านวนสองหลักกับ

จ านวนสองหลัก 

5.3.4 การลบจ านวนสองหลักกับ

จ านวนสองหลัก 

5.3.5การลบจ านวนสองหลักกับ

จ านวนสองหลัก 

5.3.6การลบจ านวนสองหลักกับ

จ านวนสองหลัก 

ค 1.2 ป.1/1  

 

ค 1.2 ป.1/1  

 

ค 1.2 ป.1/1  

 

ค 1.2 ป.1/1  

คุณค่าพระวรสาร 

     1. ไตร่ตรอง 

     2. รัก เมตตา 

     3. ซื่อสัตย ์

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

6 แผนภูมิรูปภาพ   6 

 6.1 แผนภูมิรูปภาพ 

   6.1.1 การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 

   6.1.2 การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 

   6.1.3 การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 

   6.1.4 รอยขีดกับแผนภูมิรูปภาพ 

   6.1.5 รอยขีดกับแผนภูมิรูปภาพ 

   6.1.6 รอยขีดกับแผนภูมิรูปภาพ 

 

 

ค 2.1 ป.1/1 

ค 2.1 ป.1/1 

ค 2.1 ป.1/1 

ค 2.1 ป.1/1 

 

ค 2.1 ป.1/1 

 

ค 2.1 ป.1/1 

 

- การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 

- การอ่านรอยขีดกับแผนภูมิรูปภาพ 

คุณค่าพระวรสาร 

     1. ไตร่ตรอง 

     2. รัก เมตตา 

     3. ซื่อสัตย ์

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 
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หน่วย

ที่ 

 

ชื่อหน่วย 

สอดคล้องกับ

มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /

ท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุ

เพิ่มเติมตามที่วิเคราะห์จากใบงาน4.1 

 

จ านวน 

ชั่วโมง 

7 การวัดน้ าหนัก   8 

 7.1 การวัดน้ าหนัก (1) 

   7.1.1 การวัดน้ าหนักโดยใช้หน่วย

ที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 

   7.1.2 การวัดน้ าหนักเป็นกโิลกรัม 

เป็นขีด 

 

ค 2.1 ป.1/2  

 

ค 2.1 ป.1/2 

 

- โจทย์ปัญหา การบวก การลบ 

- การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การ

ลบ 

 

1 

1 

 

    7.1.3 การวัดน้ าหนักเป็นกโิลกรัม 

เป็นขีด 

   7.1.4 การคาดคะเนน้ าหนักเป็น

กิโลกรัม 

 

 

 

 

7.2 การวัดน้ าหนัก (2) 

   7.2.5 การเปรียบเทียบน้ าหนกั

เป็นกิโลกรัม เป็นขีด 

   7.2.6 การเปรียบเทียบน้ าหนกั

เป็นกิโลกรัม เป็นขีด 

   7.2.7 การแก้โจทย์ปัญหาการ

ค 2.1 ป.1/2  

 

ค 2.1 ป.1/2 

 

 

 

 

 

 

ค 2.1 ป.1/2  

ค 2.1 ป.1/2 

 

-  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจาก

น้ าหนักผลิตภัณฑ์กระยาสารท  

อ.ประโคนชัย       จ.บุรีรัมย์ 

คุณค่าพระวรสาร 

     1. ไตร่ตรอง 

     2. รัก เมตตา 

     3. ซื่อสัตย ์

 

- โจทย์ปัญหา การบวก การลบ 

- การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การ

ลบ 

-  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจาก

น้ าหนักผลิตภัณฑ์กระยาสารท  

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 
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หน่วย

ที่ 

 

ชื่อหน่วย 

สอดคล้องกับ

มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /

ท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุ

เพิ่มเติมตามที่วิเคราะห์จากใบงาน4.1 

 

จ านวน 

ชั่วโมง 

บวก การลบเก่ียวกับน้ าหนักที่มี

หน่วยเป็น 

  7.2.8 การแก้โจทย์ปัญหาการบวก 

การลบเก่ียวกับน้ าหนักที่มีหน่วย

เป็น 

ค 2.1 ป.1/2  

 

ค 2.1 ป.1/2 

 

อ.ประโคนชัย       จ.บุรีรัมย์ 

คุณค่าพระวรสาร 

     1. ไตร่ตรอง 

     2. รัก เมตตา 

     3. ซื่อสัตย ์

 

1 

 

 

1 

รวมภาคเรียนที่ 1 100 
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ก าหนดการสอน 
รายวิชาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

การวิเคราะห์ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ รายภาค /รายปีการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

 
ภาคเรียนที่   1   ปีการศึกษา  2562 

 
หน่วย

ที่ 

 
ชื่อหน่วย 

 
สอดคล้อง

กับ
มาตรฐาน 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /
ท้องถิ่น  

/ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุเพิ่มเติม
ตามที่วิเคราะห์จากใบงาน 4.1 

 
จ านวน 
ชั่วโมง 

1 จ านวนมหาสารที่มากกว่า 100,00    (10) 
 

 
 
 

      1.1 จ านวนนับที่มากกว่า 100,000 
        1.1.1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ  
       1.1.2 หลัก ค่าประจ าหลัก และค่าของตัวเลข
ในแต่ละหลัก 

  1.1.3 การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูป
กระจาย 
  1.1.4 เปรียบเทียบจ านวนนับและเรียงล าดับ

จ านวนเรียงล าดับจ านวน 
 
1.2 จ านวนนับที่มากกว่า 100,000 
   1.2.1 การหาค่าประมาณของจ านวนนับ 
   1.2.2 บอกจ านวนและความสัมพันธ์ในแบบ

รูปของจ านวนที่นับเพิ่มข้ึน 
   1.2.3 บอกจ านวนและความสัมพันธ์ในแบบ

รูปของจ านวนที่นับลดลง 
        1.2.4  ทดสอบท้ายบท 
 

ค 1.1 
ป.4/1 

 
 
 
 

ค1.1 
ป.4/2 

 
 
 
 
 

ค 1.1 
ป 4/1 

- การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตวัเลข
ไทย 
และตัวหนังสือแสดงจ านวนนบั และ
การอ่าน 
-หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก 
จ านวนนบั และการใช้ศูนย์ เพื่อยึด
ต าแหน่งของหลัก 
- การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนใน
รูปการกระจาย 
-แบบรูปของจ านวนที่นบัเพิ่มหรือลดลง
ทีละเท่า ๆกนั 
หลักสูตรท้องถิ่น 
 (ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง) 
   1. จ านวนเต็มพอเพียงกับ
ชีวิตประจ าวัน 
   2. ขนาดพอประมาณสบายๆอย่าง
พอเพียง 
คุณค่าพระวรสาร 
1. รักเมตตา 
2. ความจริง 
3. ซื่อสัตย ์

 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 

 
 
 
 

2 
2 
 
1 
 
1 
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2 การบวกและการลบจ านวนนับที่ มากก ว่า 
100,000 

  (16) 

         2.1 จ านวนที่นับเพิ่ม 
     2.1.1  ทบทวนการบวก 
     2.1.2  การบวกจ านวนที่มีหลายหลักสอง
จ านวน 
     2.1.3  การบวกจ านวนที่มีหลายหลักสาม
จ านวน 
    2.1.4  โจทย์ปัญหาการบวก 

 
 

ค 1.1 
ป.4/7 

 
 

ค1.1 
ป.4/8 

 

 
-ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ 
การคูณ การหารจากสถานการณ์ต่างๆ 
 

 
1 
1 
 
 
1 
 
1 

 จ านวนที่รวมกัน (ต่อ)    

 
 
 
 
 
 

2.2 จ านวนที่นับเพิ่ม 
    2.2.1 โจทย์ปัญหาการบวก 
    2.2.2 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกแสดง

วิธีท า 
    2.2.3 สร้างโจทย์ปัญหาการบวก 

          2.2.4 สร้างโจทย์ปัญหาการบวกและแสดง
วิธีท า 
      2.3 จ านวนที่นับลด(1) 

     2.3.1 ทบทวนการลบจ านวนที่มีหลาย
หลักสองจ านวน 

     2.3.1 หาค าตอบโจทย์การลบ 
     2.3.1 แสดงวิธีท าการลบ 
     2.3.1 หาค าตอบการบวก ลบ ระคน 

     2.4 จ านวนที่นับลด (2) 
           2.4.1 ทบทวนโจทย์ปัญหาการลบ 
         2.4.2 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบและหา
ค าตอบ 
         2.4.3 วิ เคราะห์โจทย์ปัญหาการลบและ
แสดงวิธีท า 
            2.4.4  สร้างโจทย์ปัญหาการลบและแสดง
วิธีท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค 4.1 
ป 4/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์และการบวกและการลบของ
จ านวนนบัที่มากกวา่ 100,000 และ 0 
 
-แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยป์ญัหา 2 
ขั้นตอน ของจ านวนนบัที่มากกว่า 
100,000 และ 0 
 
-สร้างโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของ
จ านวนนบัและ 0 พร้อมทั้งหาค าตอบ 
 
 
- หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์และการบวกและการลบของ
จ านวนนบัที่มากกวา่ 100,000 และ 0 
 
-แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยป์ญัหา 2 
ขั้นตอน ของจ านวนนบัที่มากกว่า 
100,000 และ 0 
 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
 
 
1 
1 
1 
 
 
1 
1 
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ค 4.1 

ป 4/12 
 

 
-สร้างโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของ
จ านวนนบัและ 0 พร้อมทั้งหาค าตอบ 

 

1 
 
1 
 

3 เรื่องการคูณ   (20) 
  3.1 การคูณเพิ่มพูนความรู้ 

      3.1.1 ทบทวนการคูณ 
      3.1.2 การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับมากกว่าสี่
หลัก 
      3.1.3 การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับมากกว่าสี่
หลัก  
       3.1.4 การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับมากกว่าสอง
หลัก 
       3.1.5 การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับมากกว่าสอง
หลัก 
 3.2 การคูณเพิ่มพูนความรู้ 2 

 3.2.1 การคูณจ านวนมากกว่าสีห่ลักกับ
จ านวนที่มีสามหลัก(แบบเติมค าตอบ) 
      3.2.1 การคูณจ านวนมากกว่าสี่หลักกับจ านวน
ที่มีสามหลัก(แบบแสดงวิธีท า) 
เรื่องการคูณ (ต่อ) 

 
ค 1.1  
ป .4/7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค1.1 ป 
.4/8 

 
 

 
- หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์และการบวกและการลบของ
จ านวนนบัที่มากกวา่ 100,000 และ 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยป์ญัหา 2 
ขั้นตอน ของจ านวนนบัที่มากกว่า 
100,000 และ 0 

 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
2 
 
1 

 3.2.1 การคูณจ านวนมากกว่าสีห่ลักกับ
จ านวนที่มีสามหลัก(แบบแสดงวธิีท า) 2 

3.2.1 หาค าตอบโจทยป์ัญหาการคูณ
จ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนมากกว่าสี่หลัก 
 3.3 การคูณเพิ่มพูนความรู้ 3 
          3.3.1 วิเคราะห์โจทย์ปญัหาการคูณจ านวน
มากกว่าสี่หลักกับจ านวนที่มากกว่าสองหลัก 1 

    3.3.2 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณจ านวน
มากกว่าสี่หลักกับจ านวนที่มากกว่าสองหลัก 2 
         3.3.3 แสดงวิธีหาค าตอบโจทยป์ัญหาการ
คูณ 1 
          3.3.4 แสดงวิธีหาค าตอบโจทยป์ัญหาการ

 
 
 
 
 

ค 1.1  
ป .411 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์และการบวกและการลบของ
จ านวนนบัที่มากกวา่ 100,000 และ 0 
 
 
 
 

1 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
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คูณ  2 
          3.3.5 สร้างโจทยป์ัญหาการคูณ 
3.4 การคูณเพิ่มพูนความรู้ 4 

3.4.1 แสดงวิธีท าหาค าตอบโจทย์ปัญหาการ
บวก ลบคูณ หารระคน 1 

    3.4.2 แสดงวิธีท าหาค าตอบโจทย์ปัญหาการ
บวก ลบคูณ หารระคน 2 

3.4.3 ท าแบบฝึกกิจกรรมหาค าตอบโจทย์
ปัญหาการคูณ  
      3.4.4 ท าแบบฝึกกิจกรรมหาค าตอบโจทย์
ปัญหาการคูณ 
 

 
 
 
 

ค 1.1  
ป .4/12 

 

 
 
 
 
-สร้างโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของ
จ านวนนบัและ 0 พร้อมทั้งหาค าตอบ 
 
 
 
คุณค่าพระวรสาร 
   1. รักเมตตา 
   2. ความซื่อตรง 
   3. การช่วยเหลือ 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 

4  เรื่องการหาร   (20) 
   4.1 การหารเพิ่มประสบการณ์แม่นย า 

 4.1.1 ทบทวนการหาร 
 4.1.2 การหารที่ตัวหารหนึ่งหลัก โดยวิธีหาร

ยาว 
4.1.3 การหารที่ตัวหารหนึ่งหลัก โดยวิธีหาร

ยาว (2) 
4.1.4 การหารที่ตัวหารหนึ่งหลัก โดยวิธีหาร

สั้น 
 4.1.5 การหารที่ตัวหารหนึ่งหลัก โดยวิธีหาร

สั้น (2) 
 

 
ค 1.1 ป 

.4/7 
 
 
 

 
- หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์และการบวกและการลบของ
จ านวนนบัที่มากกวา่ 100,000 และ 0 
 
 คุณค่าพระวรสาร 
   1. รักเมตตา 
   3. การช่วยเหลือ 
   4. การแบ่งปัน 

 
1 
1 
 
1 
 
2 
 
2 
 

 การหาร(ต่อ)    

 
 
 
 
 
 
 

4.2 การหารเพิ่มประสบการณแ์ม่นย า 2 
   4.2.1 ขั้นตอนการหารที่มีตัวหารสามหลัก

ด้วยวิธีหารยาว 
         4.2.2  หาค าตอบของโจทย์การหารที่ตัวหาร
เป็นพหุคูณ  100 พร้ อมทั้ ง ตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้  

   4.2.3 หาค าตอบของโจทย์การหารที่ตัวหาร

 
ค1.1 
ป.4/8 

 
 
 
 

 
-แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยป์ญัหา 2 
ขั้นตอน ของจ านวนนบัที่มากกว่า 
100,000 และ 0 
 
 
 

 
2 
 
2 
 
 
2 
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สามหลัก โดยวิธีหารยาวได้ พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
4.3  การหารเพิ่มประสบการณ์แม่นย า 3 

  4.3.1 ประมาณผลลัพธ์การหารของจ านวน
สองจ านวนได้ 
       4.3.2 ประยุกต์ใช้หลักการประมาณผลลัพธ์
กับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.3.3 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการหารได้ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

4.3.4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการหารได้ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

4.3.5 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการหารได้ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
4.4 การหารเพิ่มประสบการณ์แม่นย า 4 
       4.1.1 แสดงวิธีท าโจทย์ปัญหาการหาร 
       4.1.2 หาค าตอบโจทย์ปัญหาการหารพร้อมทั้ง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
      4.1.3 สร้างโจทย์ปัญหาการหาร 2 ขั้นตอน 
ของจ านวนนับจากภาพหรือข้อความที่ก าหนดให้ได้ 
      4.1.4 สร้างโจทย์ปัญหาการหาร 2 ขั้นตอน 
ของจ านวนนับจากภาพหรือข้อความที่ก าหนดให้ได้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค 1.1 ป.
4/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค1.1 
ป.4/12 

 
 
 
 
 
 
 
-หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์และการบวกและการลบของ
จ านวนนบัที่มากกวา่ 100,000 และ 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-สร้างโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของ
จ านวนนบัและ 0 พร้อมทั้งหาค าตอบ 
 
  
 
 

 
 
 
1 
 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
1 
 
 
1 
 
 
1 
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5 เวลา   (13) 

 
 
 
 

 

5.1 เวลามีค่า 1 
    5.1.1 การอ่านและการเขียนเวลา 
    5.1.2 การอ่านและเขียนบอกเวลา 

          5.1.3 การบอกเวลา การเขียนบอกเวลา
โดยใช้จุดและการอ่าน 

5.1.4 การบอกช่วงเวลาเปน็ภาษาเขียน
และใช้จุด 

 
5.2 เวลามีค่า 2 

     5.2.1 การบอกช่วงเวลาเปน็ภาษาเขียน
และใช้จุด 2 

           5.2.2 การอ่านและเขียนบนัทึกกิจกรรม 
หรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา 

5.2.3 การอ่านและเขียนบนัทึกกิจกรรม 
หรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา 2 

5.2.4 ความสัมพันธ์ระหวา่งหนว่ยเวลา 
 
5.3 เวลา 3 

     5.3.1 ความสัมพันธ์ระหวา่งหน่วยเวลา 
การเปลี่ยนหน่วยเวลาได ้

5.3.2 ก าหนดช่วงเวลาเป็น นาที ชั่วโมง 
สัปดาห์ เดือนหรือปี 

5.3.3 มาตราเวลา 
5.3.4 โจทย์ปัญหาและสถานการณ์

เก่ียวกับเวลา 
5.3.5 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

  
     คุณค่าพระวรสาร 
     1. รักเมตตา 
     2. ซื่อสัตย ์
     3. กตัญญ ู

(4) 
1 
1 
1 
 
 
1 
 
 

(4) 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 

(4) 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
 
 

รวม 80 
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ก าหนดการสอน 
รายวิชาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

การวิเคราะห์ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ รายภาค /รายปีการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

 
ภาคเรียนที่   2     ปีการศึกษา  2562 

 
หน่วย

ที่ 

 
ชื่อหน่วย 

 
สอดคล้อง

กับ
มาตรฐาน 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /
ท้องถิ่น  

/ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุ
เพิ่มเติมตามที่วิเคราะห์จากใบงาน 

4.1 

 
จ านวน 
ชั่วโมง 

6 หน่วยที่ 6 เศษส่วน   (20) 
 

 
 
 

    6.1 เศษส่วนที่เป็นจริง 
 6.1.1 ความหมายของเศษส่วนแท้ เศษเกิน     
 6.1.2 อ่านและเขียนเศษส่วนแท้ เศษเกิน 
 6.1.3 จ าแนกเศษส่วนแท้ เศษเกิน จ านวนคละ 
 6.1.4 เขียนและอ่านเศษส่วนแท้ เศษเกิน  

จ าคละ 
 6.1.5 เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันได้  

  6.2 เศษส่วนที่เป็นจริง(ต่อ) 
 6.1.1 ความหมายของเศษส่วนแท้ เศษเกิน (2)     
 6.1.2 อ่านและเขียนเศษส่วนแท้ เศษเกิน (2) 
 6.1.3 จ าแนกเศษส่วนแท้ เศษเกินจ านวนคละ (2) 

    6.1.4 เขียนและอ่านเศษส่วนแท้ เศษเกิน (2) 
จ านวนคละ 
      6.1.5เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเทา่กันได้(2)  
  6.3 การบวกและการลบเศษส่วน  
     6.3.1 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 
     6.3.2 การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 
     6.3.3 การบวกการลบจ านวนคละ 
     6.3.4 หาค าตอบโจทย์ปัญหาเศษส่วน 
     6.3.5 แสดงวิธีท าโจทย์ปัญหาเศษส่วน   
 
 

ค 1.1  
ป.4/3 
ป.4/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค 1.1  
ป.4/13 
ป.4/14 

- เศษส่วนแท้ เศษเกิน และจ านวน
คละ สามารถเขียนและอ่านโดยใช้
ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ เศษเกิน สามารถเขียน
ในรูปของจ านวนคละ และจ านวน
คละ  
 
- เศษส่วนที่เท่ากัน เศษส่วนอย่าง
ต่ า และเศษส่วนที่เท่ากับจ านวนนับ  
 
-เปรียบเทียบและเรียงล าดบัจาก
มากไปน้อยและจากน้อยไปมาก 
 
 - การบวกการลบเศษส่วนและ
จ านวนคละทีมีตัวส่วนตัวหนึ่งเปน็
พหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง 
 -  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
เศษส่วนและจ านวนคละ การ
วิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีท าเพื่อ
หาค าตอบ 
 
คุณค่าพระวรสาร 

(5) 
1 
1 
1 
1 
 
1 

(5) 
1 
1 
1 
1 
1 
 

(10) 
2 
2 
2 
2 
2 
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   1. รักเมตตา 
   2. ซื่อสัตย ์
   3. การแบ่งปัน 

7 หน่วยที่ 7 ทศนิยม   (15) 

 
 

 7.1 ทศนิยม 
        7.1.1 บอกความหมายของทศนิยมไม่เกินสาม
ต าแหน่ง    
        7.1.2 อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน3 ต าแหน่ง 
        7.1.3 เปรียบเทียบและแยกแยะความแตกต่างของ
ล าดับทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง 
        7.1.4 เรียงล าดับทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง 
        7.1.5 เขียนทศนิยมแทนรูปที่ก าหนดให้ได้ 
7.2 การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง  

7.2.1 หลักและค่าประจ าหลักของทศนิยม 
7.2.2 การบวกทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง 
7.2.3 การลบทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง 
7.2.4 การสร้างโจทย์ปัญหาทศนิยมไม่เกินสาม

ต าแหน่ง 
          7.2.5 หาค าตอบโจทยป์ัญหาการบวกการลบ
ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง 

 
ค 1.1 
ป.4/5 
ป.4/6 

 
 
 
 
 
 
 

ค 1.1 
ป.4/15 
ป.4/6 

 
 

 
 
 
 
 

 
- ก า ร เ ขี ย น  ก า ร อ่ า น  ก า ร
เปรียบเทียบและการเรียงล าดับ
ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง 
- การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย  
- เปรียบ เทียบและเรียงล าดับ
ทศนิยมจากมากไปน้อยและจาก
น้อยไปมาก 
- เขียนทศนิยมในรูปกระจายตาม
ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก 
- การบวกและการลบทศนิยมไม่
เกินสามต าแหน่ง 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวกการ
ลบทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง 
- วิเคราะห์โจทย์ปัญหาทศนิยมและ
แสดงวิธีท าพร้อมหาค าตอบ 
คุณค่าพระวรสาร 
   1. รักเมตตา 
   2. ซื่อสัตย ์
   3. รักการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6) 
1 
 
1 
1 
 
1 
2 

(9) 
1 
2 
2 
2 
 
2 
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8 หน่วยที่ 8 มุม   (12) 

 8.1 มุมหลากหลาย 
       8.1.1 บอกความหมายเก่ียวกับจุด เส้นตรง รังสีและ
ส่วนของเส้นตรง 
       8.1.2 เขียนจุดและก าหนดชื่อจุดเพื่อแสดงต าแหน่ง
ของสิ่งต่างๆ 
        8.1.3 อธิบายความหมายของเส้นตรง ส่วนของ
เส้นตรงพร้อมทั้งวิธีการวาดรูป 
        8.1.4 เรียกชื่อมุมและเขียนสัญลักษณ์แทนมุมที่
ก าหนดให้ได้ 
8.2 การวัดและการสร้างมุม  
      8.2.2 จ าแนกชนดิของมุมได้ 
      8.2.3 วัดขนาดของมุมโดยใช้ไม้โปรแทรกเตอร์ชนิด
คร่ึงวงกลม 
     8.2.4 วัดขนาดของมุมโดยใช้ไม้โปรแทรกเตอร์ชนิด
คร่ึงวงกลม 
      8.2.5 ท าแบบฝึกกิจกรรม/ใบงาน/ทดสอบ/  

ค 2.1 
ป.4/2 

 
ค 2.2 
ป.4/1 

 
 

- ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของ
เส้นตรงและสัญลักษณ์แสดง
เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง  
- มุม ส่วนประกอบของมุม 
- การเรียกชื่อมุม 
- สัญลักษณ์แสดงมุม  
- ชนิดของมุม 
- การวัดขนาดของมุมโดยใช ้
โพรแทรกเตอร์ 
- การสร้างมุมเมื่อก าหนดชนาดของ
มุม 
คุณค่าพระวรสาร 
   1. รักเมตตา 
   2. การช่วยเหลือแบ่งปัน 
   3. รักการท างาน 

 (5) 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 

(7) 
1 
2 
 
2 
 
2 
 

9 หน่วยที่ 9 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก   (18) 

  9.1 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
         9.1.1 บอกชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
         9.1.2 สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้ไม้ฉาก และ
โพรแทรกเตอร์ 
         9.1.3 สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้ไม้ฉาก และ
โพรแทรกเตอร์ 
         9.1.4 หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
     9.2 การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

9.2.1 การหาพื้นที่ของรูปโดยการนับตาราง 
9.2.2 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลีย่มมุมฉาก 
9.2.3 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลีย่มมุมฉาก 
9.2.4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นทีรู่ปสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก 
9.2.4 ท าแบบฝึกกิจกรรม /ใบงาน /ทดสอบทา้ย
บท 

ค 2.1 
ป.4/3 

 
ค 2.2 
ป.4/2 

 
 
 
 
 
 
 

 
- รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูป
สี่เหลี่ยมผืนผา้ 
-การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้ 
โพรแทรกเตอร์หรือไม้ฉากสร้าง 
 
- ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก 
 
- พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 
คุณค่าพระวรสาร 

(8) 
1 
 
2 
 
2 
 
3 
 

(10) 
2 
2 
2 
2 
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   1. รักเมตตา 
   2. การช่วยเหลือแบ่งปัน 
   3. รักการท างาน 

2 
 
 

10 หน่วยที่ 10 การน าเสนอข้อมูล   (15) 

 
 

 
 
 
 
 
 

10.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจ าแนกข้อมูล 
    10.1.1 สามารถอธิบายและตอบค าถามจากแผนภูมิ
แท่งและแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้ 
     10.1.2 ใช้เครื่องมือแผนภูมิแท่งและแผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ ในการหาค าตอบของโจทย์ที่ก าหนดให้ได้ 
    10.1.3 อ่านตารางสองทางได้ 
    10.1.4 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในการหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหา 
    10.1.5 สร้างแผนภูมิแทง่จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
   **ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลสถิติคนมาเที่ยวจังหวัด
บุรีรัมย์ตั้งปี พ.ศ 2557 ถึง 2561 ท าเป็นแผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ**** 
 

ค 3.1 
ป.4/1 

 

- แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบและตารางสองทาง 
-การอ่านข้อมูลจากแผนภูมิแทง่
แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและตาราง
สองทาง 
 
 
คุณค่าพระวรสาร 
   1. รักเมตตา 
   2. ซื่อสัตย ์
   3. รักการท างาน 
หลักสูตรท้องถิ่น 
   ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลสถิติคน
มาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งปี พ .ศ 
2557 ถึง 2561 ท าเป็นแผนภูมิ
แท่งเปรียบเทียบ 
 
 

(15) 
2 
 
2 
 
 
2 
2 
 
2 
 
 
5 

รวม 80 
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ก าหนดการสอน 
การวิเคราะห์ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ รายภาค /รายปีการศึกษา 

กลุ่มสาระ  คณิตศาสตร์   ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียน   มารีย์อนุสรณ์ 
 

ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา   2561 

 
หน่วยที่ 

 
ชื่อหน่วย 

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /
ท้องถิ่น / 

ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุเพิ่มเติม
ตามที่วิเคราะห์จากใบงาน 4.1 

 
จ านวน 
ชั่วโมง 

1 มากน้อยค่อยศึกษา1 (ระบบจ านวนเต็ม)   4 

 1.1 จ านวนเต็ม 
1.2 การเปรียบเทียบจ านวนเต็ม 
1.3 การบวกจ านวนเต็มบวกกับจ านวนเต็มบวก 
1.4 การบวกจ านวนเต็มลบกับจ านวนเต็มลบ 

ค1.1 ม.1/1 
ม.1/2 
 
 
 
 
 

-  จ านวนเต็มบวก จ านวนเต็มลบ และ
จ านวนเต็มศูนย ์
-  การเปรียบเทียบจ านวนเต็ม   
- การบวกจ านวนเต็ม 
- การเปรียบเทียบการร้อยมาลัยของ
ชาวบ้านหมู่บ้านโสน ในแต่ละวัน 
เป็นเวลา 1 สัปดาห ์
- การเปรียบเทียบค่าเงินของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน เช่น ประเทศไทย 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศบรไูน 
ประเทศฟิลิปปินส ์

1 
1 
1 
 
1 

2 มากน้อยค่อยศึกษา 2 (ระบบจ านวนเต็ม)   4 

 2.1 การบวกจ านวนเต็มบวกกับจ านวนเต็มลบ 
2.2 การบวกจ านวนเต็มลบกับจ านวนเต็มบวก 
2.3 การบวกจ านวนเต็มบวกกับจ านวนเต็มลบที่มี
ค่าสัมบูรณ์เท่ากัน 
2.4  การบวกจ านวนเต็มลบกับจ านวนเต็มบวกที่มี
ค่าสัมบูรณ์เท่ากัน 

ค1.1 ม.1/1 
ม.1/2 
 

- การบวกจ านวนเต็ม 1 
1 
1 
 
1 

3 มากน้อยค่อยศึกษา3 (ระบบจ านวนเต็ม)   4 

 3.1  การลบจ านวนเต็มบวกกับจ านวนเต็มบวก 
3.2 การลบจ านวนเต็มลบกับจ านวนเต็มลบ 
3.3 การลบจ านวนเต็มบวกกับจ านวนเต็มลบ 
3.4 การลบจ านวนเต็มลบกับจ านวนเต็มบวก 
 

ค1.1 ม.1/1 
ม.1/2 
 

- การลบจ านวนเต็ม 
 

1 
1 
1 
1 
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หน่วยที่ 

 
ชื่อหน่วย 

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /
ท้องถิ่น / 

ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุเพิ่มเติม
ตามที่วิเคราะห์จากใบงาน 4.1 

 
จ านวน 
ชั่วโมง 

4 มากน้อยค่อยศึกษา4 (ระบบจ านวนเต็ม)   4 
 4.1 การคูณจ านวนเต็มบวกกับจ านวนเต็มบวก 

4.2 การคูณจ านวนเต็มลบกับจ านวนเต็มลบ 
4.3 การคูณจ านวนเต็มบวกกับจ านวนเต็มลบ4.4 
การคูณจ านวนเต็มลบกับจ านวนเต็มบวก 

ค1.1 ม.1/1 
ม.1/2 
 

- การคูณจ านวนเต็ม  1 
1 
1 
1 

5 มากน้อยค่อยศึกษา5 (ระบบจ านวนเต็ม)   4 

 5.1 การหารจ านวนเต็มบวกกับจ านวนเต็มบวก 
5.2 การหารจ านวนเต็มลบกับจ านวนเต็มลบ 
5.3 การหารจ านวนเต็มบวกกับจ านวนเต็มลบ 
5.4 การหารจ านวนเต็มลบกับจ านวนเต็มบวก 
 

ค1.1 ม.1/1 
ม.1/2 
 

- การหารจ านวนเต็มและการน าไปใช้
แก้ปัญหา  
 

1 
1 
1 
1 

6 มากน้อยค่อยศึกษา6 (ระบบจ านวนเต็ม)   6 
 6.1 สมบัติของจ านวนเต็มและการน าไปใช้ 

   6.1.1 สมบัติการสลับที่ส าหรับการบวก 
   6.1.2 สมบัติการสลับที่ส าหรับการคูณ 
   6.1.3 สมบัติการเปลี่ยนหมู่ส าหรับการบวก 
   6.1.4 สมบัติการเปลี่ยนหมู่ส าหรับการคูณ 
   6.1.5 สมบัติการแจกแจง 
6.2 ทดสอบท้ายหน่วย (ระบบจ านวนเต็ม) 

ค1.1 ม.1/1 
ม.1/2 
 

- ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการ
บวกการลบ การคูณ การหาร และบอก
ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ  
การคูณกับการหารของจ านวนเต็ม 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7 เส้นสร้างรูป1 (พื้นฐานทางเรขาคณิต)   3 

 7.1  การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสัน
ตรง 

7.2  การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ 
ยาวเท่ากับความยาวของส่วน 
ของเส้นตรงที่ก าหนดให้ 
7.3 การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่ก าหนดให้ 

ค 2.2 ม.1/1 
 
 
 

- การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต(ใช้วง
เวียนและสนัตรง) 
- การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาว
เท่ากับความยาวของส่วนของเสน้ตรงที่
ก าหนดให้ 
- การแบ่งครึ่งส่วนของเสน้ตรงที่
ก าหนดให้ 
 
 
 

1 
 
1 
 
 
1 



42 
 

 
หน่วยที่ 

 
ชื่อหน่วย 

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /
ท้องถิ่น / 

ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุเพิ่มเติม
ตามที่วิเคราะห์จากใบงาน 4.1 

 
จ านวน 
ชั่วโมง 

8 เส้นสร้างรูป1 (พื้นฐานทางเรขาคณิต)   5 
 8.1 การสร้างมุมให้มีขนาดเทา่กับขนาดของมุมที่

ก าหนดให้ 
    8.1.1 การสร้างมุม 90 องศา 
    8.1.2 การสร้างมุม  60  องศา 
    8.1.3 การสร้างมุม 105  องศา 
8.2 การแบ่งครึ่งมุมที่ก าหนดให้ 
    8.2.1 การแบ่งครึ่งมุม 90  องศา 
    8.2.2 การแบ่งครึ่งมุม 60 องศา 

ค 2.2 ม.1/1 
 

-  การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากบัขนาด
ของมุมที่ก าหนดให้ 
 
 
 
- การแบ่งครึ่งมุมที่ก าหนดให้ 
 

 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 

9 เส้นสร้างรูป2  (พื้นฐานทางเรขาคณิต)   4 
 9.1 การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายัง

เส้นตรงที่ก าหนดให้ 
9.2 การสร้างเสน้ตั้งฉากที่จดุจุดหนึ่งบนเสน้ตรงที่
ก าหนดให้ 
9.3การสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยใช้วงเวียน 
9.4  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้วงเวียน 

ค 2.2 ม.1/1 
 

- การสร้างเส้นตัง้ฉากจากจุดภายนอก
มายังเส้นตรงที่ก าหนดให้ 
- การสร้างเส้นตัง้ฉากที่จุดจดุหนึ่งบน
เส้นตรงที่ก าหนดให้ 
-  การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิตโิดยใช้
การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต  (ใช้วง
เวียนและสนั 
ตรง) 
-  ประเพณีวิ่งว่าวของ อ าเภอห้วยราช  
จังหวัดบุรีรัมย์ 
1. บอกชนิดของวา่ว (รูปเรขาคณิต) 
1.  บอกขั้นตอนการสร้างว่าวแต่ละ
ชนิดได ้

1 
 
1 
 
1 
1 

10 เส้นสร้างรูป2  (พื้นฐานทางเรขาคณิต)   2 

 10.1 สมบัติทางเรขาคณิตที่ต้องการสืบเสาะ 
สังเกต และคาดการณ์ เช่น ขนาดของมุมตรงข้าม
ที่เกิดจากส่วนของเส้นตรงสองเส้นตัดกัน และมุม
ที่ เกิดจากการตัดกันของเส้นทแยงมุมของรูป
สี่เหลี่ยม 
10.2  ทดสอบทา้ยบท (พื้นฐานทางเรขาคณิต) 

ค 2.2 ม.1/1 
 

- สมบัติทางเรขาคณิตที่ต้องการ
สืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์ เช่น 
ขนาดของมุมตรงข้ามที่เกิดจากส่วน
ของเส้นตรงสองเส้นตัดกัน และมุมที่
เกิดจากการตัดกันของเส้นทแยงมุม
ของรูปสี่เหลี่ยม 

1 
 
 
 
 
1 
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หน่วยที่ 

 
ชื่อหน่วย 

 
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /
ท้องถิ่น / 

ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุเพิ่มเติม
ตามที่วิเคราะห์จากใบงาน 4.1 

 
จ านวน 
ชั่วโมง 

11 เพิ่มข้ึนทวีคูณ  (เลขยกก าลัง)   4 
 11.1 ความหมายของเลขยกก าลัง 

11.2 การเขียนเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนเต็ม 
11.3 การด าเนินการของเลขยกก าลัง 
    11.3.1 สมบัติของการคูณเลขยกก าลัง 
    11.3.2 สมบัติการหารเลขยกก าลัง 

ค 1.1 ม.1/2 
 

- เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวน
เต็ม 
- การเขียนแสดงจ านวนในรูปสญักรณ์
วิทยาศาสตร์ (A× 10n เมื่อ  1 ≤ A ‹ 
10 และ n เป็นจ านวนเต็ม) 

1 
1 
 
1 
1 
1 

12 เพิ่มข้ึนทวีคูณ  (เลขยกก าลัง)   6 
 12.1 การเขียนแสดงจ านวนในรูปสัญกรณ์

วิทยาศาสตร์    
12.1.1 การเขียนจ านวนที่มีคา่มาก ๆ ให้อยู่ใน
รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร ์
12.1.2 การเขียนจ านวนที่มีคา่น้อย ๆ ให้อยู่ใน
รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร ์
 12.1.3 การเขียนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์แทน
จ านวน 
12.2การคูณ เลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกันและเลข
ชี้ก าลังเปน็จ านวนเต็มและน าไปใช้ 
12.3 หารเลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้
ก าลังเป็นจ านวนเต็มและน าไปใช้ 
12.4 ทดสอบทา้ยหน่วย (เลขยกก าลัง) 

ค 1.1 ม.1/2 
 

- เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวน
เต็ม 
- การคูณ และ การหารเลขยกก าลังที่มี
ฐานเดียวกัน และเลขชี้ก าลังเปน็
จ านวนเต็ม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

13 ทศนิยม   2 

 13.1การเขียนทศนิยม 
13.2 การเปรียบเทียบทศนิยม 

ค1.1 ม.1/1 
 

- ทศนิยม 
- การเปรียบเทียบทศนิยม 
- เร่ืองกุ้งจ่อม อ าเภอประโคนชยั 
- การเปรียบเทียบส่วนผสม และ
วัตถุดิบในการท ากุ้งจ่อม 

1 
1 

14 บวก ลบ ทศนิยม   2 

 14.1 การบวกทศนิยม 
14.2 การลบทศนิยม 

ค1.1 ม.1/2 
 

- บวก ลบ ทศนิยม  และการน าไปใช้
แก้ปัญหา ตระหนักถึงความ 

1 
1 
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หน่วยที่ 

 
ชื่อหน่วย 

 
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /
ท้องถิ่น / 

ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุเพิ่มเติม
ตามที่วิเคราะห์จากใบงาน 4.1 

 
จ านวน 
ชั่วโมง 

   สมเหตุสมผลของค าตอบ อธิบายผลที่
เกิดขึ้นจากการบวกการลบ และบอก
ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ  
การคูณกับการหารของเศษส่วนและ
ทศนิยม 

 

15 คูณ หาร ทศนิยม   2 
 15.1 การคูณทศนิยม 

15.2 การหารทศนิยม 
ค1.1 ม.1/2 

 
- คูณ หาร ทศนิยม  และการน าไปใช้
แก้ปัญหา ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ อธิบายผลที่
เกิดขึ้นจากการคูณ การหาร และบอก
ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ  
การคูณกับการหารของเศษส่วนและ
ทศนิยม 

1 
1 

16 เศษส่วน   4 

 16.1การเขียนเศษส่วน 
16.2 การเปรียบเทียบเศษส่วน 
16.3 การบวกเศษส่วน 
16.4 การลบเศษส่วน 

ค1.1 ม.1/1 
 
ม.1/2 
 
 

-  เศษส่วน 
-  การเปรียบเทียบ เศษส่วน 
- บวก ลบ เศษส่วน  และการน าไปใช้
แก้ปัญหา ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ อธิบายผลที่
เกิดขึ้นจากการบวกการลบ การคูณ 
การหาร 

1 
1 
1 
1 
 

17 คูณ หาร เศษส่วน   2 
 17.1 การคูณเศษส่วน 

17.2การหารเศษส่วน 
 

ค1.1 ม.1/2 
 
 

 - คูณ หาร เศษส่วน  และการน าไปใช้
แก้ปัญหา ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ อธิบายผลที่
เกิดขึ้นจากการบวกการลบ การคูณ 
การหาร 

1 
1 
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หน่วย

ที่ 

 
ชื่อหน่วย 

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /ท้องถิ่น/
ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุเพิ่มเติมตามที่

วิเคราะห์จากใบงาน 4.1 

จ านวน 
ชั่วโมง 

18 ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน   5 
 18.1 การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน 

18.2 การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม 
18.3 การเขียนทศนิยมซ้ าให้อยู่ในรูป
เศษส่วน  
18.4 โอกาสของเหตุการณ์ 
18.5 ทดสอบทา้ยหน่วย 

ค1.1 ม.1/ - การน าไปใช้แก้ปัญหา ตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ อธิบายผลที่

เกิดขึ้นจากการบวกการลบ การคูณ การ
หาร และบอกความสัมพนัธ์ของการบวกกับ
การลบ  การคูณกับการหารของเศษส่วน

และทศนิยม 

1 
1 
1 
 
1 
1 

19 มองบน มองข้างสร้างรูป(ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิต)ิ 

  4 

 19.1 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิต ิ
19.2 หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสาม 
มิติ 1 
19.3 หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 2 
19.3 ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติ 
ที่เกิดจากการคลี่รูปเรขาคณิตสาม 
มิติ 
19.3 รูปคลี่ที่เกิดจากรูปเรขาคณิตสามมิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค2.2 ม.1/2    
 

การวาดหรือประดิษฐ์รูป 
เ รขาคณิตสามมิติ ที่ ป ระกอบขึ้ นจาก
ลูกบาศก์  เมื่อก าหนดภาพสองมิติ ที่ได้จาก
การมองด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนให้ 

1 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
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หน่วย

ที่ 

 
ชื่อหน่วย 

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /ท้องถิ่น/
ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุเพิ่มเติมตามที่

วิเคราะห์จากใบงาน 4.1 

จ านวน 
ชั่วโมง 

20 มองบน มองข้างสร้างรูป(ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิต)ิ 

  4 

 20.1 ระบุภาพสองมิตทิี่ได้จากการมอง 
ด้านหนา้ ด้านข้าง และดา้นบน ของรูป
เรขาคณิตที่ก าหนดให้ได้ 

20.2 ภาพสองมิติทีไ่ด้จากการมองทาง
ด้านหนา้ ด้านข้าง  หรือด้านบน  ของ
รูปเรขาคณิตสามมิต ิ1 

20.3 ภาพสองมิติทีไ่ด้จากการมองทาง
ด้านหนา้  ด้านข้าง   หรือด้านบน ของ
รูปเรขาคณิตสามมิต ิ2 

20.4 ภาพสองมิติทีไ่ด้จากการมองทาง
ด้านหนา้ ด้านข้าง หรือด้านบน  ของรูป
เรขาคณิตสามมิต ิ3 

ค2.2 ม.1/2    
 

- ภาพของรูปเรขาคณิตสมมิต ิ
- ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า (front  

view)  ด้านข้าง (side  view)  หรือ
ด้านบน (top   view) ของรูปเรขาคณิต
สามมิต ิ

 
 

1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 

21 
 

มองบน มองข้างสร้างรูป(ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิต)ิ 

  5 

 21.1 การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตที่
ประกอบขึ้นด้วยลูกบาศก์   

21.2การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตที่
ประกอบขึ้นด้วยลูกบาศก์  2 

21.3การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตที่
ประกอบขึ้นด้วยลูกบาศก์  3 

21.4การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตที่
ประกอบขึ้นด้วยลูกบาศก์  4 

21.5  ทดสอบทา้ยหน่วย 

ค2.2 ม.1/2    
 

- การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ
ที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์  เมือ่ก าหนด
ภาพสองมิติทีไ่ด้จากการมอง ดา้นหนา้ 
ด้านข้าง และดา้นบนให้ 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 รวม 4  100 
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ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา   2561 

 
หน่วย

ที่ 

 
ชื่อหน่วย 

 
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /ท้องถิ่น 
/ 

ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุเพิ่มเติมตามที่
วิเคราะห์จากใบงาน 4.1 

 
จ านวน 
ชั่วโมง 

1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   5 

 1.1 แบบรูปและความสัมพันธ ์
2.2 สมการ 
3.3 การเขียนสมการ 
4.4 ค าตอบของสมการ 
5.5 การแก้สมการ 
 

ค 1.3 ม.1/1 
 

-  ความสัมพันธ์ของแบบรูป 
 
 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 

2 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   6 

 2.1 ความหมายของสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

2.2 เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่าง
ง่าย 

2.3 การแก้สมการเชิงเส้นตัว 
แปรเดียวอย่างง่าย 
2.4 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดย

ใช้สมบัติการเทา่การ 
2.5 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดย

ใช้สมบัติการบวกและสมบัติการลบ 
2.6การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดย

ใช้สมบัติการคูณและการหาร 
 

ค 1.3 ม.1/1 
 

- สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจาก
สถานการณ์หรือปัญหา 
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 

 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 

 

3 โจทย์ปัญหาสมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียว   5 
 3.1โจทย์สมการเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัว

แปรเดียว 1 
3.2โจทย์สมการเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว2 
 

ค 1.3 ม.1/1 
 

- สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจาก
สถานการณ์หรือปัญหา 
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 
 

1 
 
1 
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หน่วย

ที่ 

 
ชื่อหน่วย 

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /ท้องถิ่น 
/ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุเพิ่มเติมตามที่

วิเคราะห์จากใบงาน 4.1 

จ านวน 
ชั่วโมง 

 3.3โจทย์สมการเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว3 
3.4โจทย์สมการเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว4 
3.5 ทดสอบทา้ยหน่วย 

  1 
 
1 
 
1 

4 อัตราส่วน   6 
 4.1 อัตราส่วน 

4.2 อัตราส่วนที่เท่ากัน 
4.3 อัตราส่วนหลาย ๆ จ านวน  

ค 1.1 ม.1/3 
 

- อัตราส่วน ของจ านวนหลาย
จ านวน 

2 
2 
2 

5 สัดส่วน   6 

 5.1 สัดส่วน 
5.2 สัดส่วนตรง 
5.3 สัดส่วนผกผนั 

ค 1.1 ม.1/3 
 

- สัดส่วนของจ านวน 2 
2 
2 

6 ร้อยละ   3 

 6.1  ร้อยละ 
6.2  การค านวณเกี่ยวกับร้อยละ 
6.3  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัร้อยละ 

ค 1.1 ม.1/3 
 

 1 
1 
1 

7 บทประยุกต ์   4 

 การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ 
การย่อขยาย 
ภาษี 
สอบท้ายหนว่ย 

ค 1.1 ม.1/3 
 

 1 
1 
1 
1 

8 คู่อันดับและกราฟของคู่อันดบั   2 

 8.1 คู่อันดับ  
8.2  เขียนกราฟบนระนาบพิกัดฉาก 

ค 1.3 ม.1/3 
 

- กราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก 
 

1 
1 

9 คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ   7 
 9.1 อ่านกราฟของคู่อันดับในระบบพิกัด

ฉาก 
9.2 แปลกราฟบนระนาบในระบบพิกัด
ฉาก 
9.3 กราฟและการน าไปใช้ 1 

ค 1.3 ม 1/2 
ม.1/3 
 

- กราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก 
 

2 
 
2 
 
1 
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9.4 กราฟและการน าไปใช้ 2 1 

 
หน่วย

ที่ 

 
ชื่อหน่วย 

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง /ท้องถิ่น 
/ภูมิปัญญาไทย /อื่นๆ ระบุเพิ่มเติมตามที่

วิเคราะห์จากใบงาน 4.1 

จ านวน 
ชั่วโมง 

 9.5 ทดสอบทา้ยหน่วย   1 

10 ความสัมพันธ์เชิงเส้น   6 
 10.1 ความสัมพันธ์เชิงเส้น 1 

10.2 ความสัมพันธ์เชิงเส้น 2 
10.3 สอบท้ายหนว่ย 

ค 1.3 ม 1/2 
ม.1/3 
 

- กราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก 
 

3 
2 
1 

11 สถิติ   13 

 11.1  ค าถามทางสถิต ิ
11.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
11.3  แผนภูมิแท่ง 
11.4  กราฟเส้น 
11.5  แผนภูมรูปวงกลม 
11.6  สอบท้ายหนว่ย 

ค 1.1 ม 1/2  
 

- ค าถามทางสถิต ิ 1 
3 
2 
3 
3 
1 

 รวม 5  100 
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ก าหนดการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  วิชาวิทยาศาสตร์    จ านวน  80  ชั่วโมง 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ครูผู้สอน ................................................................................ 

ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา  2562 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน /

ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง/ท้องถิ่น/
ภูมิปัญญาไทย/อ่ืนๆ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

1. วิทยาศาสตร์น่ารู้   (6) 
 1.1  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

1.2  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
      1.2.1  ทักษะการสังเกต 
      1.2.2  ทักษะการจ าแนกประเภท 
      1.2.3  การลงความเห็นจากข้อมูล 
     1.2.4   การพยากรณ์ 
1.3  จิตวิทยาศาสตร์ 

ว 4.2  ป.1/1 
         ป.1/2 

- การแก้ปัญหาให้ประสบความส าเร็จท า
ได้โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
 - ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกม
หาจุดแตกต่างของภาพการจัดหนังสือใส่
กระเป๋า 
- การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาท าได้โดย
การเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้
สัญลักษณ์  
- ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกม
หาจุดแตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่
กระเป๋า 
 
คุณค่าพระวรสาร :  ความซ่ือสัตย์  
ความจริง  การไตร่ตรอง 
 
 
 
 

1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
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ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา  2562 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน /

ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง/ท้องถิ่น/
ภูมิปัญญาไทย/อ่ืนๆ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

2 ตัวเรา   (12) 
 2.1  ร่างกายและอวัยวะของเรา 

       2.1.1  อวัยวะภายนอก 
       2.1.2  อวัยวะภายใน 
2.2  ส ารวจอวัยวะของเรา 
      2.2.1 ส ารวจอวัยวะของเรา ตอนที่ 1 
      2.2.2 ส ารวจอวัยวะของเรา ตอนที่ 2 
2.3  เรียนรู้อวัยวะของเรา 

2.3.1  ร่างกายของเรา 
2.3.2  อวัยวะของเรา 

2.4  หน้าที่ของอวัยวะ 
2.4.1  หน้าที่ของอวัยวะภายนอก 
2.4.2  หน้าที่ของอวัยวะภายใน 

2.5  การท างานร่วมกันของอวัยวะ 
     2.5.1  การท างานร่วมกันของอวัยวะ 
     2.5.2  การทดลองกิจกรรมการท างาน  
             ร่วมกันของอวัยวะ 
2.6  การดูแลรักษาอวัยวะของเรา 
     2.6.1  วิธีการป้องกันและดูแลอวัยวะ 
             ภายนอก 
     2.6.2  วิธีการป้องกันและดูแลอวัยวะ 
             ภายใน 

ว 1.2  ป.1/1 
         ป.1/2 

 

- มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและ
หน้าที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เหมาะสมใน
การด ารงชีวิต เช่น ตามีหน้าที่  ไว้
มองดู โดยมีหนังตาและขนตาเพ่ือ
ป้องกันอันตรายให้กับตา หูมีหน้าที่รับ
ฟังเสียง โดยมีใบหูและรูหู เพ่ือเป็น
ทางผ่านของเสียง ปากมีหน้าที่พูด กิน
อาหาร มีช่องปาและมีริมฝีปากบน
ล่าง แขนและมือมีหน้าที่ยก หยิบ จับ 
มีท่อนแขนและนิ้วมือที่ขยับได้ สมอง 
มีหน้าที่ควบคุมการท างานของส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย เป็นก้อนอยู่ใน
กะโหลกศีรษะ โดยส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายจะท าหน้าที่ร่วมกันในการท า
กิจกรรม ในชีวิตประจ าวัน 

- มนุษย์ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายใน
การท ากิ จกรรมต่ า ง  ๆ  เ พ่ือการ
ด ารงชีวิต มนุษย์จึงควรใช้ส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายอย่างถูกต้อง ปลอดภัย 
และรักษา ความสะอาดอยู่เสมอ เช่น 
ใช้ตามองตัวหนังสือในที่  ๆ มีแสง
สว่างเพียงพอ ดูแลตาให้ปลอดภัยจาก
อันตราย และรักษาความสะอาดตา
อยู่เสมอ 

-  
คุณค่าพระวรสาร :  ความซ่ือตรง   
การไตร่ตรอง  ความรัก 

 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
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ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา  2562 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน /

ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง/ท้องถิ่น/
ภูมิปัญญาไทย/อ่ืนๆ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

3 สัตว์น่ารู้   ( 8 ) 
 3.1 รู้จักอวัยวะภายนอกของสัตว์ 

     3.1.1  สัตว์น่ารู ้
     3.1.2  รูจ้ักอวัยวะภายนอกของสัตว์ 
3.2  หน้าที่ของอวัยวะภายนอกของสัตว์ 
     3.2.1  โครงสร้างภายนอกของสัตว์ 
     3.2.2  หน้าที่ของอวัยวะภายนอกของ 
             สัตว ์
3.3  ลักษณะอวัยวะที่แตกต่างกันของสัตว์  
      แต่ละชนิด 
     3.3.1  ความส าคัญของอวัยวะภายนอก 
             ของสัตว์ 
     3.3.2  อวัยวะเฉพาะตัวของสัตว์แต่ละ 
             ชนิด 

ว 1.2  ป.1/1 
 

- สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีส่วนต่าง 
ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน 
เพ่ือให้เหมาะสม ในการด ารงชีวิต 
เช่น ปลามีครีบเป็นแผ่น ส่วนกบ เต่า 
แมว มีขา 4 ขาและมีเท้า ส าหรับใช้
ในการเคลื่อนที่  

 
 
คุณค่าพระวรสาร :  ความซ่ือสัตย์  
ความจริง 

 
1 
1 
 
1 
2 
 
 
 
2 
 
1 

4 พืชน่ารู้   (7) 
 4.1  โครงสร้างภายนอกของพืช 

4.2  รู้จักส่วนต่าง ๆ ของพืช 
     4.2.1  รู้จักส่วนต่าง ๆ ของพืช 
     4.2.2  หน้าที่ของรากและล าต้น 
     4.2.3 ความหลากหลายของล าต้นพืช 
4.3  ส่วนต่าง ๆ ที่แตกต่างกันของพืช 
     4.3.1  ความส าคัญของส่วนต่าง ๆ ของ 
              พืช 
     4.3.2  ส่วนต่าง ๆ ของพืชที่แตกต่างกัน 
             ของพืช 

ว 1.2  ป.1/1 
 

- พืชมีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและ
หน้าที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เหมาะสมใน
การด ารงชีวิตโดยทั่วไป รากมีลักษณะ
เรียวยาว และแตกแขนงเป็นรากเล็ก 
ๆ ท าหน้าที่ดูดน้ า ล าต้นมีลักษณะ
เป็นทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก้าน 
ท าหน้าที่ชูกิ่งก้าน ใบ และดอก ใบมี
ลักษณะเป็นแผ่นแบน ท าหน้าที่สร้าง
อาหาร นอกจากนี้พืชหลายชนิดอาจมี
ดอกที่มีสี รูปร่างต่าง ๆ ท าหน้าที่
สืบพันธุ์ รวมทั้งมีผลที่มีเปลือก มีเนื้อ
ห่อหุ้มเมล็ด และมีเมล็ดซึ่งสามารถ
งอกเปน็ต้นใหม่ได้ 

 
คุณค่าพระวรสาร :  ความถูกต้อง  การ
ไตร่ตรอง  ความซื่อสัตย์ 

1 
 
2 
1 
1 
 
1 
 
1 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน /

ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง/ท้องถิ่น/
ภูมิปัญญาไทย/อ่ืนๆ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

5 ส ารวจพืชและสัตว์ในท้องถิ่น   (7) 
 5.1  พืชและสัตว์ในท้องถิ่น 

     5.1.1  พืชและสัตว์ในท้องถิ่น 
     5.1.2  การด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ใน 
              ท้องถิ่น 
     5.1.3 ส ารวจพืชและสัตว์ในบริเวณต่าง ๆ 
     5.1.4  บริเวณท่ีพบพืชและสัตว์ 
     5.1.5  การด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อม 
             ต่าง ๆ ของพืชและสัตว์ 
5.2  ความสัมพันธ์ของพืชในสภาพ 
      แวดล้อมในท้องถิ่น 
     5.2.1  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อพืช 
             และสัตว์ 
    5.2.2  ผลกระทบที่มีต่อการด ารงชีวิตของ 
            พืชและสัตว์ 

ว 1.1  ป.1/1 
ว 1.2  ป.1/1 

 

- -บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น สนาม
หญ้า ใต้ต้นไม้ สวนหย่อม แหล่งน้ า 
อาจพบพืชและสัตว์หลายชนิดอาศัย
อยู่   

- -บริเวณท่ีแตกต่างกันอาจพบพืชและ
สัตว์แตกต่างกัน เพราะ
สภาพแวดล้อมของแต่ละบริเวณจะมี 
ความเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของ
พืชและสัตว์ ที่อาศัยอยู่ในแต่ละ
บริเวณ เช่น สระน้ า มีน้ าเป็นที่อยู่ 
อาศัยของหอย ปลา สาหร่าย เป็นที่
หลบภัยและมี แหล่งอาหารของหอย
และปลา บริเวณต้นมะม่วงมี ต้น
มะม่วงเป็นแหล่งที่อยู่ และมีอาหาร
ส าหรับกระรอกและมด 

- - ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พืช
และสัตว์อาศัยอยู่มีการเปลี่ยนแปลง 
จะมีผลต่อการด ารงชีวิตของพืชและ
สัตว์ 
 

ส ารวจ สังเกต และรวบรวม พืชและ
สัตว์ท่ีพบบริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยตลาด 
จ.บุรีรัมย์ 
 
คุณค่าพระวรสาร :  ความถูกต้อง  การ
ไตร่ตรอง  ความซื่อสัตย์ 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
 
1 

รวมภาคเรียนที่ 1 40 
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ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา  2562 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 

สอดคล้อง
กับ

มาตรฐาน /
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง / 
ท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทย  

 

จ านวน 
ชั่วโมง 

1. วัสดุรอบตัวเรา   (11) 
 1.1 ของเล่นของใช้ 

1.2 การจ าแนกของเล่นของใช้ 
1.3 ประเภทของวัสดุ 
1.4 เกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัสดุ 
1.5 ลักษณะของวัสดุชนิดต่าง ๆ 
1.6 การจ าแนกลักษณะของวัสดุ 
1.7 ลักษณะของวัสดุ ตอนที่ 2 
1.8 การจัดกลุ่มวัสดุ 
1.9 การจัดกลุ่มวัสดุตามเกณฑ์ 
1.10 การจ าแนกกลุ่มวัสดุ 
1.11 เกณฑ์และการจ าแนกวัสดุ 

ว 2.1 
ป.1/1 
ป..1/2 

 

1. วัสดุที่ใช้ท าวัตถุที่เป็นของเล่น ของใช้ มี
หลายชนิด เช่น ผ้า แก้ว พลาสติก ยาง 
ไม้ อิฐ หิน กระดาษ โลหะ วัสดุแต่ละ
ชนิดมีสมบัติที่สังเกตได้ต่าง ๆ เช่น สี นุ่ม 
แข็ง ขรุขระ เรียบ ใส ขุ่น ยืดหดได้ บิดงอ
ได ้

2. สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุแต่ละชนิดอาจ
เหมือนกัน ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์
ในการจัดกลุ่มวัสดุได้ 

3. วัสดุบางอย่างสามารถน ามาประกอบกัน
เพ่ือท าเป็นวัตถุต่าง ๆ เช่น ผ้าและ
กระดุม ใช้ท าเสื้อ ไม้และโลหะใช้ท า
กระทะ 

 
คุณค่าพระวรสาร :   ความจริง  ความ
ซื่อสัตย์ 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

2. การเกิดเสียง   ( 8 ) 
 2.1 การเกิดเสียง 

2.2 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง 
2.3 การเคลื่อนที่ของเสียง 
2.4 การเคลื่อนที่ของเสียงจาก

แหล่งก าเนิดเสียง 

ว 2.3 
ป.1/1 

 

เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ วัตถุที่
ท าให้เกิดเสียงเรียกว่า แหล่งก าเนิดเสียง ซึ่งมี
ทั้งแหล่งก าเนิดเสียงตามธรรมชาติและ
แหล่งก าเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น เสียง
เคลื่อนที่ออกจากแหล่งก าเนิดเสียงทุกทิศทาง 
คุณค่าพระวรสาร :   การไตร่ตรอง  ความ
เชื่อ 

2 
2 
2 
2 
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ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา  2562 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 

สอดคล้อง
กับ

มาตรฐาน /
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง / 
ท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทย  

 

จ านวน 
ชั่วโมง 

3 รู้จักหิน   ( 9 ) 
 a. การเกิดของหิน 

b. ประโยชน์ของหิน 
c. ลักษณะภายนอกของหิน 
d. เปรียบเทียบลักษณะภายนอกของหิน 
e. ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกหิน 
f. จ าแนกหินโดยใช้ลักษณะภายนอก

ของหิน 

ว 3.2 
ป.1/1 

หินที่อยู่ในธรรมชาติมีลักษณะภายนอก
เฉพาะตัวที่สังเกตได้ เช่น สี ลวดลาย ความ
แข็ง และเนื้อหิน เป็นต้น 
 
ลักษะของหินภูเขาไฟกระโดง ต าบลเสม็ด 
อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
คุณค่าพระวรสาร :  ความซ่ือสัตย์   การ
ศรัทธา 

2 
1 
1 
2 
1 
2 

4. ท้องฟ้าและดวงดาว   ( 12 ) 
 4.1  ท้องฟ้าเวลากลางวัน 

4.2  สังเกตท้องฟ้าเวลากลางวัน 
4.3  ท้องฟ้าเวลากลางคืน 
4.4 สังเกตท้องฟ้าเวลากลางคืน  
4.5 การสังเกตดาวบนท้องฟ้า 
4.6 ส ารวจท้องฟ้า 
4.7 ท้องฟ้าแสนสวย 

   
 

ว 3.1  
ป.1/1 
ป.1/2 

 

1. บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และ
ดาว ซึ่งในเวลากลางวันจะมองเห็นดวง
อาทิตย์และอาจมองเห็นดวงจันทร์บาง
เวลาในบางวัน แต่ไม่สามารถมองเห็นดาว
ได้ 

2. ในเวลากลางวันไม่สามารถมองเห็นดาว
เนื่องจากแสงอาทิตย์สว่างกว่าจึงกลบแสง
ของดาว ส่วนในเวลากลางคืนจะมองเห็น
ดาวและมองเห็นดวงจันทร์เกือบทุกคืน 

คุณค่าพระวรสาร :  การไตรต่รอง  ความรัก 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
 
 

รวมภาคเรียนที่  2 40 
รวมทั้งสิ้น 80 
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การวเิคราะห์ก าหนดหน่วยการเรียนรู้  รายภาค/รายปีการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562 
 

หน่วย
ที ่

 

ชื่อหน่วย 
 

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง/ท้องถิ่น/ภูมิ
ปัญญาไทย/คุณค่าพระวรสาร/อ่ืนๆ ระบุ
เพิ่มเติมตามที่วิเคราะห์จากใบงาน  4.1 

จ านวน
ชั่วโมง 

1 เรื่องการด ารงชีวิตของพืช   16 
 1.โครงสร้างพืช  1 

  - ลักษณะโครงสร้างพืช 
  - หน้าที่ของท่อล าเลียงในพืช 
  - ทดลองท่อล าเลียงในพืช 
2. โครงสร้างพืช  2 
  - ทดลองการคายน้ าของพืช 
  - อธิบายลักษณะโครงสร้างปากใบของ
พืช 
3.  โครงสร้างของพืชดอก   
 - ส่วนประกอบของดอก 
 - หน้าที่ส่วนประกอบของดอก 
 - การจ าแนกชนิดของดอก 
 - หน้าที่ของดอกที่เก่ียวข้องในการ
สืบพันธุ์ 
4. ความหลากหลายของพืช 
 - พืชดอก-พืชไร้ดอก 
 - พืชใบเลี้ยงเดี่ยว-ใบเลี้ยงคู่ 
 

 
ว.1.2  
ป.4/1 
 

 
-รากมีหน้าที่ดูดน้ า  แร่ธาตุและยึดล าต้น 
- ล าต้นท าหน้าที่ล าเลียงน้ าและแร่ธาตุขึ้นไป
ยังล าต้นส่วนต่าง ๆ ของพืช 
- ใบท าหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่พืชสร้าง
ขึ้นคือน้ าตาลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง 
-ส่วนประกอบของดอกแต่ละส่วนท าหน้าที่
แตกต่างกัน 
-ดอกท าหน้าที่สืบพันธุ์ 
-การจ าแนกพืชมีดอก - ไร้ดอก 
-การจ าแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยว - ใบเลี้ยงคู่ 
 
1. การศึกษาเกี่ยวกับพืชมีดอก - พืชไร้ดอก 

 พืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่  ที่แหล่ง
ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้  ณ. อุทยานไม้
ดอก เพ  ลา  เพลิน อ.คูเมือง  จ. บุรีรัมย์  
 
(รักเมตตา  ความจริง ความซื่อตรง   ความยินด)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 
1 
1 
2 

(4) 
2 
2 
 

(4) 
1 
1 
1 
1 

 
(4) 
2 
2 
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2 การด ารงชีวิตของสัตว์   14 
 1.  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

-  สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช  
-  สิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์  
-  สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ 
2.  ความหลากหลายของสัตว์ 1  
-  สัตว์มีกระดูกสันหลัง  กลุ่มปลา 
-  กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
-  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
 - สัตว์เลื้อยคลาน  สัตว์ปีก 
3.  ความหลากหลายของสัตว์ 2  
-  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  เรื่องสัตว์
จ าพวกมีล าตัวเป็นปล้อง  สัตว์ทะเลผิว
ขรุขระ  หอยและหมึก  สัตว์มีขาเป็นข้อ 
-  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  เรื่องสัตว์
จ าพวกฟองน้ า  สัตว์ที่มีล าตัวกลวงหรือ
โพรง  หนอนตัวแบน  หนอนตัวกลม 
 

 
ว.1.3  
ป.4/1 
ป.4/2 
ป.4/3 
ป.4/4 

- สิ่งมีชีวิตหลายชนิดสามารถจัดกลุ่มโดยใช้
ความเหมือนและความแตกต่าง เช่น กลุ่มพืช
สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ด้วยตนเอง
ไม่ได้ 
- กลุ่มสัตว์กินสิ่งมีชีวิตอ่ืนเป็นอาหารและ
เคลื่อนที่ได้ 
-กลุ่มสัตว์ที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ เช่น เห็ด รา 
จุลินทรีย์ 

- การจ าแนกสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็น
เกณฑ์ในการจ าแนก ได้เป็นสัตว์มีกระดูกสัน

หลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
- สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลายชนิด หลายกลุ่ม 

ได้แก่       กลุ่มปลา  
              กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม  
              กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก  
              กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน  
              กลุ่มนกหรือสัตว์ปีก   

(รักเมตตา  ความจริง  ความซื่อตรง) 
 
 

(4) 
1 
1 
2 

(6) 
2 
1 
1 
2 

(4) 
2 
 

 
2 

 

3 พลังงานแสง   (4) 
 ฉันผ่านตัวกลางได้อย่างไร 

-  หลักการเดินทางของแสงผ่านตัวกลาง 
-  ทดลองและจ าแนกชนิดของตัวกลาง
ของแสง 
-  การจ าแนกชนิดของตัวกลางของแสง 
 

ว.2.2 
ป.4/1 
ป.4/2 
ป.4/3 
 

-เมื่อมองสิ่งต่างๆจะมองเห็นชัดเจนแตกต่าง
กัน  จึงจ าแนกวัตถุที่ก้ันทางเดินแสงได้เป็น 
ตัวกลางโปร่งใส  ตัวกลางโปร่งแสง  และ
ตัวกลางทึบแสง 
1   แสงเคลื่อนที่จากแหล่งก าเนิดทุกทิศทาง 

 และเคลื่อนที่เป่นแนวตรง  
2 ศึกษาการเดินทางของแสงผ่านช่องประตู  
15 ช่องในปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ 
        
                    (รักเมตตา) 
 
 
 
 

(4) 
1 
2 
 
1 
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4 แรงโน้มถ่วง   (6) 
 แรงโน้มถ่วง 

-  ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก 
- แรงดึงดูดของโลกกับน้ าหนักของวัตถุ 
- มวลของวัตถุกับการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ 
 

ว.2.2 
ป.4/1 
ป.4/2 
ป.4/3 

-  แรงโน้มถ่วงของโลก เป็นแรงดึงดูดที่โลก
กระท าต่อมวลของวัตถุทุกชนิดที่อยู่บนโลก
และอยู่ใกล้โลก สามารถวัดน้ าหนักของวัตถุได้
โดยใช้เครื่องชั่งสปริง 
- มวลของวัตถุมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุท่ีมีมวลมากจะ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุท่ีมี
มวลน้อย 

 
(รักเมตตา  ความจริง) 

(6) 
2 
2 
2 

รวมทั้งหมด 40 
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การวเิคราะห์ก าหนดหน่วยการเรียนรู้  รายภาค/รายปีการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562 
 

หน่วย
ที ่

 

ชื่อหน่วย 
 

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญจากสาระแกนกลาง/ท้องถิ่น/ภูมิ
ปัญญาไทย/อ่ืนๆ ระบุเพิ่มเติมตามที่

วิเคราะห์จากใบงาน  4.1 

จ านวน
ชั่วโมง 

5 วัสดุในชีวิตประจ าวัน   10 
 วัสดุในชีวิตประจ าวัน 

-  ประเภทของวัสดุ 
-  ความแข็งของวัสดุ 
-  ความยืดหยุ่นของวัสดุ 
-  การน าความร้อนของวัสดุ 
-  การน าไฟฟ้าของวัสดุ 
 

ว.2.1  
ป.4/1 
ป.4/2 
 
 
 

  -   สมบัติของวัสดุ เช่น ความแข็ง สภาพ
ความยืดหยุ่น การน าความร้อน การน าไฟฟ้า 
เป็นต้น สามารถน าวัสดุที่มีสมบัติในด้านต่าง 
ๆ มาใช้ประโยชน์ต่างกัน 
    น าสมบัติต่าง ๆ มาพิจารณาเพ่ือใช้ใน
กระบวนการออกแบบชิ้นงาน 
 

 1. การศึกษาการเลือกใช้วัสดุที่เหลือใช้ใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์  เช่นน า
กะลามะพร้าวมาท าเป่นรูปนก  ไก่  เป่นของ
ที่ระลึก 
2. การเลือกใช้วัสดุมาใช้ในการทอผ้าแบบ
โบราณที่หมู่บ้านสนวนนอก ต. สนวน   
อ.ห้วยราช  จ.บุรีรัมย์ 

(รักเมตตา  ความจริง  ความซื่อตรง) 
 

(10) 
2 
2 
2 
2 
2 
 

6 สถานะของสสาร   10 
 สถานะของสสาร 

-  สถานะของสสาร 
-  สมบัติของของแข็ง 
-  การหามวลของสสารที่เป็นของแข็ง 
-  การจ าแนกสมบัติด้านความแข็ง 
-  สมบัติของของเหลว 
-  ทดลองสมบัติของของเหลว 
-  การจ าแนกสมบัติด้านของเหลว 
-  สมบัติของแก๊ส 
-  ทดลองสมบัติของแก๊ส 
-  การจ าแนกสมบัติของแก๊ส 
 

ว.2.1  
ป.4/3 
ป.4/4 
 

-   สสารในชีวิตประจ าวันมีหลายชนิด 
แต่ละชนิดอาจจะอยู่ในสถานะ
ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส 

 

(รักเมตตา  ความจริง) 
 

(10) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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7 ระบบสุริยะ   12 
 1.ครอบครัวสุริยะ 

-  องค์ประกอบของระบบสุริยะลักษณะ
ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
-  ลักษณะของดาวเคราะห์ในระบบ
สุริยะ 
-  ดวงจันทร์ดาวบริวาร 
-  ดาวเคราะห์น้อย 
-  ดาวเคราะห์แคระ 
-  ดาวหาง 
-  ดาวตกและอุกกาบาต 
 

2. แบบจ าลองระบบสุริยะ 
-  สร้างแบบจ าลองระบบสุริยะ 
-  คาบการโคจรของดาวเคราะห์รอบ
ดวงอาทิตย์ 
-  ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 

ว.3.1  
ป.4/1 
ป.4/2 
ป.4/3 

     ระบบสุริยะนั้นเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์
เป็นศูนย์กลางและมีดาวบริวารอยู่โดยรอบ 

ประกอบด้วยดาวเคราะห์ 8 ดวง รวมทั้งดวง
จันทร์บริวารของดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์
แคระ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และวัตถุ
ขนาดเล็กอ่ืน ๆ โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ 
    -  ดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์แต่
ละดวงจะมีขนาดของดาวระยะห่างจากดวง
อาทิตย์ และคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์
แตกต่างกันไป  
 
 
 

(รักเมตตา  ความจริง) 
 
 

(7) 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 

(5) 
2 
2 
 
1 

8 การปรากฏของดวงจันทร์   8 

 
 
 
 
 
 

1. การขึ้นตกของดวงจันทร์และดวง
จันทร์ 
-  รูปแบบเส้นทางการขึ้นและตกของ
ดวงจันทร์ 
-  รูปแบบเส้นทางการขึ้นและตกของ
ดวงอาทิตย์ 
 

2. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวง
จันทร์ 
-  การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์
และการเกิดข้างขึ้นข้างแรม 
-  สร้างแบบจ าลองการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างของดวงจันทร์ 

ว.3.1  
ป.4/1 
ป.4/2 
ป.4/3 

     ดวงจันทร์โคจรรอบโลกพร้อมหมุนรอบ
ตัวเอง ในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองจะท าให้
เรามองเห็นดวงจันทร์ที่ปรากดขึ้นทางทิศ
ตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก ซึ่ง
หมุนเวียนเป็นรูปแบบซ้ า ๆ  

     ดวงจันทร์เป็นทรงกลม แต่รูปร่างของดวง
จันทร์ที่ปรากดในแต่ละวันจะแตกต่างกัน ดวง
จันทร ์มีรูปร่างปรากดเป็นเสี้ยว โดยจะมีขนาด
เพ่ิมข้ึนในแต่ละวันจนเต็มดวง และมีขนาด
ลดลงจนมองไม่เห็นดวงจันทร์ จากนั้นรูปร่าง
ของดวงจันทร์จะเป็นเสี้ยวใหญ่ขึ้นจนสว่าง
เต็มดวงอีกครั้ง และเกิดการเปลี่ยนแปลง
เช่นนี้เป็นรูปแบบซ้ า ๆ ทุกเดือน 
 

(รักเมตตา  ความซื่อตรง) 

(4) 
 
2 
 
2 
 

 
(4) 

 
2 
 
2 
 

รวมทั้งหมด 40 
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รายงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

ปีการศึกษา 2562 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ ในรายวิชาพ้ืนฐาน ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ง
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ความรู้ ทกัษะส าคัญและ

คุณลกัษณะในหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ภาษาไทย : ความรู้ ทกัษะและวฒันธรรมการใช้
ภาษาเพื่อการส่ือสาร ความช่ืนชม การเห็นคุณค่า

ภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 

คณิตศาสตร์  : การน าความรู้ทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการ

แกปั้ญหา การด าเนินชีวิตและศึกษาต่อ การมีเหตุ

มีผล มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์พฒันาการคิด

อยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค ์

วิทยาศาสตร์ : การน าความรู้และกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นควา้หา

ความรู้และแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การคิดอย่าง

เป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และ

จิตวิทยาศาสตร์ 

ภาษาต่างประเทศ : ความรู้ ทกัษะ เจตคติและ

วฒันธรรมการใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสาร 

การแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี : ความรู้ ทกัษะ และ
เจตคติในการท างาน การจดัการ การด ารงชีวิต การ

ประกอบอาชีพและการใชเ้ทคโนโลยี 
ศิลปะ  : ความรู้และทักษะในการคิดริเ ร่ิม 

จินตนาการสร้างสรรคง์านศิลปะ สุนทรียภาพและ

การเห็นคุณค่าทางศิลปะ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : การอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง

สัน ติ สุข  การเ ป็นพลเ มืองดี  ศ รัทธาใน

หลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณค่าของ

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ความรักชาติและ

ภูมิใจในความเป็นไทย  

ภาษาไทย : ความรู้ ทกัษะและวฒันธรรมการใช้
ภาษาเพื่อการส่ือสาร ความช่ืนชม การเห็นคุณค่า

ภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความสามารถความถนัด 
และความสนใจ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาการแนะแนว ให้
สอดคล้องครอบคลุมด้านการศึกษา 
แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว ดังนี้ 

1.1 ก าหนดให้มีการโฮมรูมก่อนเข้าเรียนคาบแรก 
1.2 ก าหนดก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการแนะแนว คือ ครูประจ าชั้น 
1.3 งานแนะแนว วางแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูมตลอดปีการศึกษา 
1.4 ให้ครูประจ าชั้นมีบทบาทในการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั่วโมงแนะแนว ตลอดปีการศึกษา 
1.5 ให้ครูประจ าชั้นท าการวัดประเมินผล โดยใช้เกณฑ์การวัด 2 เกณฑ์ คือ เกณฑ์คะแนนกิจกรรม

และ 
เกณฑ์เวลาเข้าร่วมกิจกรรม โดยให้ครูประจ าชั้นตรวจให้คะแนนตามแนวทางที่งานแนะแนวก าหนดให้ 
พร้อมทั้งตรวจสอบ ซ่อมเสริม ก่อนส่งคะแนนให้งานแนะแนวเป็นผู้รวบรวมก่อนส่งฝ่ายวิชาการ 

2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี ความ 
รับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือ
แบ่งปันกัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
       2.1 กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความ
รับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือ
แบ่งปันกัน การประนีประนอมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นต้น 
        แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ ดังนี้ 
       2.1.1 ก าหนดให้มีชั่วโมงลูกเสือในตารางเรียน 
      2.1.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ คือ งานลูกเสือ ฝ่ายวิชาการ 
      2.1.3 งานลูกเสือจัดท าก าหนดการจัดกิจกรรมและวางแผนการจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 
      2.1.4 ให้ครูประจ าชั้นและครูผู้ช่วยประจ าชั้น มีบทบาทในการจัดกิจกรรมลูกเสือในชั่วโมงลูก เสือ
ตลอดปีการศึกษา โดยก าหนดให้จัดกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือของกองลูกเสือแห่งชาติ ของแต่ละ
ระดับชั้น ดังนี้ 
      1. หลักสูตรลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 แบ่งเป็น 
          - ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1     เตรียมลูกเสือส ารองและดาวดวงที่ 1 
          - ลูกเสือ-เนตรนารี ป.2     ดาวดวงที่ 2 
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                - ลูกเสือ-เนตรนารี ป.3     ดาวดวงที่ 3 
            2. หลักสูตรลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 แบ่งเป็น 

          - ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4     ลูกเสือตรี 
          - ลูกเสือ-เนตรนารี ป.5     ลูกเสือโท 

                - ลูกเสือ-เนตรนารี ป.6     ลูกเสือเอก 
             3. หลักสูตรลูกเสือสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แบ่งเป็น 

          - ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1     ลูกเสือตรี 
          - ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2     ลูกเสือโท 

                - ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3     ลูกเสือเอก 
             2.1.5 ให้ครูประจ าชั้นและครูผู้ช่วยประจ าชั้น ท าการวัดและประเมินผล โดยใช้เกณฑ์การวัด 2 
เกณฑ์ คือ เกณฑ์คะแนนกิจกรรมและเกณฑ์เวลาเข้าร่วมกิจกรรม โดยให้ครูประจ าชั้นและครูผู้ช่วยประจ าชั้น 
ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ที่งานลูกเสือก าหนดให้ พร้อมทั้งตรวจสอบ ซ่อมเสริม ก่อนส่งคะแนนให้งาน
ลูกเสือเป็นผู้รวบรวมก่อนส่งฝ่ายวิชาการ 
             2.2 กิจกรรมชมรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจ โดยให้ผู้เรียนและครูที่ปรึกษาจัดตั้งชมรม วางแผน ปฏิบัติตามแผน เน้นการท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นต้น 

        แนวการจัดกิจกรรมชมรม ดังนี้ 
             2.2.1 ก าหนดให้มีชั่วโมงชมรมในตารางเรียน 
             2.2.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมชมรม คือ คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.2.3 คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วางแผนการจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 
             2.2.4 ให้ครูประจ าชั้นหรือครูผู้ช่วยประจ าชั้น หรือครูผู้สอนในระดับชั้นนั้นๆ มีบทบาทเป็นที่ปรึกษา
ร่วมกับผู้เรียนจัดกิจกรรมชมรมในชั่วโมงชมรมตลอดปีการศึกษา โดยก าหนดเวลาเรียนกิจกรรมชมรมของชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1–6 เรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ มัธยมศึกษาปีที่ 1–3 เรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ 
             2.2.5 ให้ครูประจ าชั้น หรือครูผู้ช่วยประจ าชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 แต่ละห้องมีบทบาท
หน้าที่ปรึกษาร่วมกับผู้เรียน จัดกิจกรรมชมรมในสุดท้ายของวันจันทร์ โดยแต่ละห้องจัดกิจกรรมไม่เหมือนกัน 
             2.2.6 ให้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาร่วมกับผู้เรียนจัดกิจกรรม
ชมรมในชั่วโมงสุดท้ายของวันจันทร์ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมแยกระดับชั้น และให้ผู้เรียนเลือกชมรมตาม
ความสนใจ ความถนัด  
             2.2.7 ให้ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาร่วมกับผู้เรียนจัดกิจกรรม
ชมรมในชั่วโมงสุดท้ายของวันจันทร์ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมแยกระดับชั้น และให้ผู้เรียนเลือกชมรมตาม
ความสนใจ ความถนัด  
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            2.2.8 ให้ครูที่ปรึกษาท าการวัดและประเมินผล โดยใช้เกณฑ์การวัด 2 เกณฑ์ คือ เกณฑ์คะแนน 
กิจกรรม และเกณฑ์เวลาเข้าร่วมกิจกรรมโดยให้ครูที่ปรึกษาประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ที่ครูและผู้ เรียน
ร่วมกันก าหนด พร้อมทั้งตรวจสอบ ซ่อมเสริม ก่อนส่งคะแนนให้ฝ่ายวิชาการ 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท าประโยชน์ตาม
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม 
ความเสียสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งท าประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม 
           แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ดังนี้ 
                3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
                3.2 คณะกรรมการฯ วางแผนและก าหนดการจัดกิจกรรมฯ ตลอดปีการศึกษา 
                3.3 ให้ครูประจ าชั้นมีบทบาทเป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบ และบันทึกการร่วมกิจกรรมฯ ของผู้เรียน
ตลอดปีการศึกษา โดยก าหนดเวลาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดังนี้ 
            3.3.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ครบ 20 ชั่วโมงต่อ 1 ปี
การศึกษา 

       3.3.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ครบ 40 ชั่วโมงต่อ 1 ปี
การศึกษา 
       3.3.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ครบ 60 ชั่วโมงต่อ 1 ปีการศึกษา 

 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
               การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามความถนัด และ
ความสนใจให้เต็มศักยภาพของตนเอง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและ
สร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคมและสามารถบริหารจัดการตนเองได้ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จะต้องพิจารณาทั้ง
เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์และให้ผลการประเมินเป็นผ่าน
และไม่ผ่าน ดังนั้น จึงจัดการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว 
           การจัดกิจกรรมแนะแนวก าหนดเกณฑ์การวัด 2 เกณฑ์ ดังนี้ เกณฑ์คะแนนกิจกรรม
และเกณฑ์เวลาเข้าร่วมกิจกรรม และมีเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 2  เกณฑ์ คือ “ผ่าน” และ 
“ไม่ผ่าน” 
ตามตารางและความหมาย ดังนี้ 
 
 



65 
 

คะแนนเต็ม 50 คะแนน :  1 ปีการศึกษา 

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ คะแนน ความหมาย 
1. คะแนนกิจกรรม 30 คะแนน 60-100 ตั้งแต่ 18 ขึ้นไป ผ่าน 

 0-59 ต่ ากว่า 18 ไม่ผ่าน 

2. คะแนนเข้าร่วมกิจกรรม 20 คะแนน 80-100 ตั้งแต่ 16 ขึ้นไป ผ่าน 
 0-79 ต่ ากว่า 16 ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ เกณฑ์คะแนนกิจกรรมประเมินผ่านร้อยละ 60 และคะแนนประเมินเวลาเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านร้อยละ 80 

2. กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 
            2.1 กิจกรรมลูกเสือ 
การจัดกิจกรรมลูกเสือ ก าหนดเกณฑ์การวัด  2 เกณฑ์ ดังนี้ เกณฑ์คะแนนกิจกรรมและเกณฑ์
เวลาเข้าร่วมกิจกรรม และมีเกณฑ์การตัดสอนผลการเรียน 2 เกณฑ์ คือ “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 
ตามตารางและความหมาย ดังนี้ 

คะแนนเต็ม 50 คะแนน : 1 ปีการศึกษา 

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ คะแนน ความหมาย 
1. คะแนนกิจกรรม 30 คะแนน 60-100 ตั้งแต่ 18 ขึ้นไป ผ่าน 

 0-59 ต่ ากว่า 18 ไม่ผ่าน 

2. คะแนนเข้าร่วมกิจกรรม 20 คะแนน 80-100 ตั้งแต่ 16 ขึ้นไป ผ่าน 
 0-79 ต่ ากว่า 16 ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ เกณฑ์คะแนนกิจกรรมประเมินผ่านร้อยละ 60 และคะแนนประเมินเวลาเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านร้อยละ 80 
           2.2 กิจกรรมชมรม 
           การจัดกิจกรรมชมรมก าหนดเกณฑ์การวัด 2 เกณฑ์ ดังนี้ เกณฑ์คะแนนกิจกรรมและ
เกณฑ์เวลาเข้าร่วมกิจกรรม และมีเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 2  เกณฑ์ คือ “ผ่าน” และ “ไม่
ผ่าน” 
ตามตารางและความหมาย ดังนี้ 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน :  1 ปีการศึกษา 

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ คะแนน ความหมาย 
1. คะแนนกิจกรรม 80 คะแนน 60-100 ตั้งแต่ 48 ขึ้นไป ผ่าน 

 0-59 ต่ ากว่า 48 ไม่ผ่าน 

2. คะแนนเข้าร่วมกิจกรรม 20 คะแนน 80-100 ตั้งแต่ 16 ขึ้นไป ผ่าน 
 0-79 ต่ ากว่า 16 ไม่ผ่าน 
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หมายเหตุ เกณฑ์คะแนนกิจกรรมประเมินผ่านร้อยละ 60 และคะแนนประเมินเวลาเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านร้อยละ 80 
           2.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
           การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ก าหนดเกณฑ์การวัด 2 เกณฑ์ คือ 
“ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์และปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของ
ผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์และปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน
ของผู้เรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ลักษณะให้ประเมิน ดังนี้ 
               ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้ 
                “ผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตาม
เกณฑ์ 
                “มผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ 
การวัดและประเมินผล 
             โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์แผนกประถม จัดการวัดและประเมินผลตามแนวทางการวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ
ความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้เป็นรายชั้นปี โรงเรียนได้น าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรื่อง
การสอน และคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทั้งน าผลการประเมินไปพิจารณา
ตัดสินการเลื่อนชั้น กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ต่างๆ โรงเรียนจะจัดให้มีการเรียนการสอนซ่อม
เสริมเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
           การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 จะตัดสินผล
การเรียนรู้รายชั้นปีตามเกณฑ์ 4 เกณฑ์ ดังนี้ 

1.1 การประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ นักเรียนต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดของมาตรฐานการ 
เรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระฯ และต้องผ่านการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ที่มีสัดส่วนคะแนน
รายวิชาละ 100 คะแนน ตลอดปีการศึกษา โดยแสดงผลการเรียน 8 ระดับ ดังนี้ 

 
คะแนนดิบ ร้อยละ ระดับผลการเรียน ความหมาย 

160-200 80-100 4.0 ดีเยี่ยม 
150-159 75-79 3.5 ดีมาก 

140-149 70-74 3.0 ดี 
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คะแนนดิบ ร้อยละ ระดับผลการเรียน ความหมาย 

130-139 65-69 2.5 ค่อนข้างดี 
120-129 60-64 2.0 ปานกลาง 

110-119 55-59 1.5 พอใช้ 

100-109 50-54 1.0 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
0-99 0-49 0 ต่ ากว่าเกณฑ์ 

 
1.2 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ด าเนินการประเมินโดยครูผู้สอนรายวิชาต่างๆและตัดสิน

ผล 
การประเมิน 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน 
1.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด าเนินการประเมินโดยครูผู้สอนแต่ละวิชาเป็นผู้ประเมินและ 
ตัดสินผลการประเมิน 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่านและไม่ผ่าน 
1.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก าหนดให้มี 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรม

นักเรียน  
ประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมชมรม และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
โดยตัดสินผลการประเมินจาก 2 เกณฑ์ คือ เวลาเรียนและกิจกรรม ตัดสอนผลการประเมิน 2 ระดับ คือ 
ผ่านและไม่ผ่าน 
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รายงานแสดงผลการส ารวจตัวชี้วัด ที่ระบุอยู่ในหลักสูตรกลุ่มสาระกรเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 
 

ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 

คร ู 94 27.70 
นักเรียน 179 52.69 

ผู้ปกครอง 67 19.70 

รวม 340 100.0 
  

 จากตารางที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมากที่สุด 
คือเป็นร้อยละ 52.69 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการส ารวจตัวชี้วัด ที่ระบุอยู่ในหลักสูตรกลุ่มสาระฯการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ระดับชั้น ป.1 – ป.6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น จ านวนตัวช้ีวัดรายปี ผลการส ารวจ ผลการประเมิน 

ภาษาไทย ป.1 22 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
ป.2 27 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.3 31 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.4 33 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
ป.5 33 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.6 34 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   180 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
คณิตศาสตร ์ ป.1 10 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.2 16 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
ป.3 28 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.4 22 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.5 19 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
ป.6 30 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   125 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

วิทยาศาสตร์ ป.1 16 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
ป.2 12 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.3 28 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น จ านวนตัวช้ีวัดรายปี ผลการส ารวจ ผลการประเมิน 

ป.4 21 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
ป.5 32 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.6 30 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   139 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
วิทยาการค านวณและ

เทคโนโลยี ป.1 5 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 

ป.2 4 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.3 5 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.4 5 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
ป.5 5 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.6 5 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม  29 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
ป.1 24 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.2 28 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
ป.3 31 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.4 30 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.5 27 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
ป.6 31 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   172 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ประวัติศาสตร์ ป.1 8 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 

ป.2 6 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.3 8 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.4 8 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
ป.5 9 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.6 8 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
รวม  47 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 15 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.2 21 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
ป.3 18 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.4 19 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.5 25 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น จ านวนตัวช้ีวัดรายปี ผลการส ารวจ ผลการประเมิน 

ป.6 22 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
รวม   120 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ศิลปะ ป.1 18 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.2 25 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
ป.3 29 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.4 29 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.5 26 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
ป.6 27 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   154 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
ป.1 5 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.2 7 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.3 3 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
ป.4 5 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.5 6 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.6 5 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
รวม   31 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ภาษาต่างประเทศ ป.1 16 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.2 16 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
ป.3 18 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.4 20 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
ป.5 20 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ป.6 20 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   110 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
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สาระเพิ่มเติมหนา้ที่พลเมือง 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ระดับชั้น ผลที่คาดหวัง ผลการส ารวจ ผลการประเมิน 

 ป.1 10 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 ป.2 10 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
 ป.3 10 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
 ป.4 10 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
 ป.5 10 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 ป.6 10 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
รวม  60 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 

สาระเพิ่มเติมดนตร ี

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ระดับชั้น ผลที่คาดหวัง ผลการส ารวจ ผลการประเมิน 

 ป.1 10 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 ป.2 10 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
 ป.3 10 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 ป.4 10 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 ป.5 10 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
 ป.6 10 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม  60 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
 

สาระเพิ่มเติมภาษาจีน 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ระดับชั้น ผลที่คาดหวัง ผลการส ารวจ ผลการประเมิน 

 ป.1 10 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 ป.2 10 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
 ป.3 10 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 ป.4 10 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
 ป.5 10 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 ป.6 10 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม  60 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการส ารวจตัวชี้วัด ที่ระบุอยู่ในหลักสูตรกลุ่มสาระฯการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น จ านวนตัวช้ีวัดรายปี ผลการส ารวจ ผลการประเมิน 
ภาษาไทย ม.1  24  พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.2  24 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.3  30 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   78 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

คณิตศาสตร ์ ม.1  4 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.2  6 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.3  7 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   17 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

วิทยาศาสตร์ ม.1  26 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.2  31 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.3  34 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   91 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

วิทยาการค านวณและ
เทคโนโลยี 

ม.1 4 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.2 4 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 ม.3 5 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม  13 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ม.1 14  พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.2  22 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.3  26 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   62 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ประวัติศาสตร์ ม.1 5 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 ม.2 5 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 ม.3 4 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม  14 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 6  พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น จ านวนตัวช้ีวัดรายปี ผลการส ารวจ ผลการประเมิน 

ม.2   พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 
ม.3   พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   
 

พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
ศิลปะ ม.1  14 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.2  13 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.3  16 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   43 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

ม.1  6 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.2  10 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.3  8 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   24 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ภาษาต่างประเทศ ม.1  20 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.2  21 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.3  21 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   62 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
  

จากตารางที่ 2 แสดงผลการส ารวจตัวชี้วัดที่ระบุในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พบว่าทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ได้ครบถ้วน ทุกตัวชี้วัดแสดงว่าผ่านการประเมินการใช้หลักสูตร โรงเรียนมา
รีย์อนุสรณ์ปีการศึกษา 2561 
 

สาระเพิ่มเติมหนา้ที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ระดับชั้น ผลที่คาดหวัง ผลการส ารวจ ผลการประเมิน 

 ม.1  พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 ม.2  พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
 ม.3  พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
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สาระเพิ่มเติมดนตร ีภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ระดับชั้น ผลที่คาดหวัง ผลการส ารวจ ผลการประเมิน 

 ม.1  พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 ม.2  พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 ม.3  พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
รวม   พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 

สาระเพิ่มเติมภาษาจีน ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ระดับชั้น ผลที่คาดหวัง ผลการส ารวจ ผลการประเมิน 

 ม.1  พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
 ม.2  พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 ม.3  พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
รวม   พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการส ารวจตัวชี้วัด ที่ระบุอยู่ในหลักสูตรกลุ่มสาระฯการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น จ านวนตัวช้ีวัดรายปี ผลการส ารวจ ผลการประเมิน 
ภาษาไทย ม.1  24 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.2  23 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.3  25 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   
 

พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

คณิตศาสตร ์ ม.1  5 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.2  6 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.3  5 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   
 

พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

วิทยาศาสตร์ ม.1  17 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.2  23 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.3  25 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   
 

พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

วิทยาการค านวณและ
เทคโนโลยี 

ม.1 2 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.2 5 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 ม.3 5 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ม.1  14 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.2  15 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.3  16 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   
 

พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ประวัติศาสตร์ ม.1 3 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 ม.2 3 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 ม.3 4 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1   พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น จ านวนตัวช้ีวัดรายปี ผลการส ารวจ ผลการประเมิน 

ม.2   พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 
ม.3   พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   
 

พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
ศิลปะ ม.1  13 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.2  13 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.3  19 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   
 

พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

ม.1  6 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.2  10 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.3  8 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   
 

พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ภาษาต่างประเทศ ม.1  20 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.2  21 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

ม.3  21 พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   
 

พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

  
จากตารางที่ 3 แสดงผลการส ารวจตัวชี้วัดที่ระบุในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พบว่าทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ได้ครบถ้วน ทุกตัวชี้วัดแสดงว่าผ่านการประเมินการใช้หลักสูตร โรงเรียนมา
รีย์อนุสรณ์ปีการศึกษา 2561 
 

สาระเพิ่มเติมหนา้พลเมือง ภาคเรียนที ่2 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ระดับชั้น ผลที่คาดหวัง ผลการส ารวจ ผลการประเมิน 

 ม.1  พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 ม.2  พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
 ม.3  พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
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สาระเพิ่มเติมดนตร ีภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ระดับชั้น ผลที่คาดหวัง ผลการส ารวจ ผลการประเมิน 

 ม.1  พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 ม.2  พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 ม.3  พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
รวม   พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 
สาระเพิ่มเติมภาษาจีน ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ระดับชั้น ผลที่คาดหวัง ผลการส ารวจ ผลการประเมิน 

 ม.1  พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
 ม.2  พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

 ม.3  พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

รวม   พบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
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ตารางที่ 5 ผลการประเมนิหลักสูตรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ขั้นพืน้ฐาน 
 

รายการ เฉลี่ย ผลประเมิน อันดับ 

วิสัยทัศน์/ พันธกิจ / เป้าหมาย ของหลักสูตร  4.21  พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  4.28 พึงพอใจมากที่สุด 2 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  4.26 พึงพอใจมากที่สุด 4 

รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  4.27 พึงพอใจมากที่สุด 3 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  4.21 พึงพอใจมากที่สุด 5 
การจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้  4.15  พึงพอใจมาก 9 

การวัดและประเมินผล  4.30  พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  4.21 พึงพอใจมากที่สุด 5 

อ่ืนๆ 4.21 พึงพอใจมากที่สุด 5 

เฉลี่ยของภาพรวม 4.23 พึงพอใจมากที่สุด 
  

จากตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรหลักสูตรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พบว่า การ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 คือมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยการวัดและ
ประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เป็นอันดับหนึ่งสูงที่สุด รองลงมา คือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.28 ด้านรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 
 ส่วนด้านที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.15 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 
 

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 
ผล

ประเมิน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 

1 วิสัยทัศน์/ พันธกิจ / เป้าหมาย ของหลักสูตร        4.21 มากที่สุด  

1.1 

วิสัยทัศน์ที่ก าหนดได้จากข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนด้านสภาพ 
ปัญหา ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศักยภาพของ
บุคลากร นักเรียน 4.17 - - 4.17 มาก 

1.2 วิสัยทัศน์สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 4.19 - - 4.19 มาก 

1.3 
 ิสัยทัศน์มีเป้าหมายที่ชัดเจนรองรับและตรงตาม
จุดเน้นของโรงเรียน 4.2 - - 4.2 มากที่สุด 

1.4 
พันธกิจแสดงถึงงานที่โรงเรียนต้องปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน 4.02 - - 4.02 มากที่สุด 

1.5 

พันธกิจสะท้อนถึงวิธีด าเนินงานที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
ตามวิสัยทัศน์ที่ 
วางไว้ 4.09 - - 4.09 มาก 

1.6 
พันธกิจครบถ้วนตรงกับบทบาทหน้าที่ของ
สถานศึกษา  4.27 - - 4.27 มากที่สุด 

1.7 
เป้าหมายมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของสถานศึกษา 4.30 - - 4.30 มากที่สุด 

1.8 
เป้าหมายสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 4.25 - - 4.25 มากที่สุด 

1.9 
เป้าหมายครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนอย่าง ชัดเจน  4.4 - - 4.4   

2 ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์        4.28  มากที่สุด  

2.1 
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ครบถ้วนตาม
แนวทางของ หลักสูตรแกนกลางฯ  4.35 - - 4.35 มากที่สุด 

2.2 

การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด าเนินการทั้ง
ในห้องเรียนและ 
นอกห้องเรียน 4.25 - -  4.25 มากที่สุด 
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ล าดับ รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 
ผล

ประเมิน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 

2.3 

มีการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์นอกเหนือ/
เพ่ิมเติมเพ่ือ 
แสดงถึงอัตลักษณ์โรงเรียน (รักเมตตา ซื่อสัตย์ 
กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง) 4.25 - - 4.25  มากที่สุด 

3 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   - - 4.26  มากที่สุด  

3.1 

โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนสอดคล้องกับ
โครงสร้างหลักสูตร แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 4.45 - -  4.45 มากที่สุด 

3.2 
โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมาย ของสถานศึกษา  4.30 - - 4.30  มากที่สุด 

3.3 
มีการก าหนดสัดส่วนเวลาระหว่างสาระการเรียนรู้
กับกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนอย่างเหมาะสม  4.23 - - 4.23  มากที่สุด 

3.4 
มีการก าหนดสัดส่วนเวลาระหว่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ อย่าง เหมาะสม  4.09 - -  4.09 มาก 

4 รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้       4.27  มากที่สุด  

4.1 
สาระการเรียนรู้ครบถ้วนตามสาระการเรียนรู้
แกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  4.48 4.17 4.45 4.37   มากที่สุด 

4.2 
สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมของโรงเรียนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของ โรงเรียน  4.32 4.11 4.24  4.22 มากที่สุด  

4.3 

 
มีรายวิชาที่เพ่ิมเติมนอกเหนือจากหลักสูตร ที่เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ / เอกลักษณ์ / นโยบายของโรงเรียน  4.38 4.15 4.15  4.23 มากที่สุด  

5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        4.21 มากที่สุด  

5.1 

ในโครงสร้างหลักสูตรมีการระบุกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และจัดเวลา สอน ตามท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  4.38 4.06 4.2 4.21   มากที่สุด  

5.2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งปลูกฝังและสร้างจิตส านึก
ของการท า ประโยชน์เพื่อสังคม  4.5 4.27 4.29  4.35 มากที่สุด   
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ล าดับ รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 
ผล

ประเมิน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 

5.3 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นเรียน
เหมาะสมกับวัยและวุฒิ ภาวะของผู้เรียน  4.41 4.07 4.22  4.23 มากที่สุด   

5.4 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการ เรียนรู้  4.6 4.17 4.18  4.20  มากที่สุด  

5.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตอบสนองต่อความต้องการ
ความสนใจ ความ ถนัด ของผู้เรียน  4.26 3.97 3.95  4.06  มาก 

5.6 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมี ความสุข  4.35 4.18 4.15  4.23 มากที่สุด   

5.7 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก าหนดวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลที่ชัดเจน  4.35 4.01 4.16  4.17 มาก  

6 การจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้       4.17  มาก  

6.1 โรงเรียนวางแผนก าหนดให้ผู้เรียนได้ท าโครงงาน  4.10 3.5 3.18  3.59   

6.2 
โรงเรียนส่งเสริมการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน  4.53 4.10 4.25 4.29    

6.3 
โรงเรียนส่งเสริมผู้สอนให้จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน  4.37 4 4.35  4.38   

6.4 

โรงเรียนส่งเสริมให้มีการใช้ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี และห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ 
เป็นแหล่ง เรียนรู้  4.52 4.10 4.35 4.32    

6.5 
โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งใน
และนอก ห้องเรียน  4.43 4.10 4.4 4.29    

7 การวัดและประเมินผล        4.30  มากที่สุด 

7.1 

รูปแบบ วิธีการและเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
สอดคล้องกับ แนวการวัดผลและประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  4.42 4.07 - 4.25 มากที่สุด 

7.2 

รายละเอียดเกณฑ์การจบการผ่านช่วงชั้นและเกณฑ์
การจบ การศึกษาสอดคล้องกับเกณฑ์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  4.48 4.25 - 4.36 มากที่สุด 

7.3 รูปแบบ วิธีการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนมี 4.37 4.14 - 4.26 มากที่สุด 
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ล าดับ รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 
ผล

ประเมิน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 

ความชัดเจน ง่าย และสะดวกต่อการน าไปใช้  

7.4 
วิธีการเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตามแนวทางการ
วัดและประเมินผล  4.34 - - 4.34 มากที่สุด 

8 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา        4.20  มากที่สุด 

8.1 

แผนงานวิชาการมีการก าหนดกิจกรรมการน า
หลักสูตรไปใช้และ ตรวจสอบความเหมาะสมของ
หลักสูตร  4.17 - - 4.95 มาก 

8.2 
กิจกรรม / โครงการด้านวิชาการมีส่วนช่วยให้การ
จัดหลักสูตรมี ประสิทธิภาพดีขึ้น  4.33 4.04 - 4.17 มาก 

8.3 

การจัดตารางสอน ค านึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู้ 
ช่วงเวลาการเรียนรู้ที่ ดี แตกต่างกันตามธรรมชาติ
วิชา   4.5 3.96 - 4.01 มาก 

8.4 

กิจกรรม / โครงการ ในและนอกห้องเรียนได้รับ
ความร่วมมือจาก เครือข่ายวิชาการ เช่น วิทยากร 
ชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงานต่าง ๆ  3.54 3.3 - 4.23 มากที่สุด 

8.5 
การพัฒนาบุคลากรครู เพ่ือทบทวนหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  4.31 - - 4.31 มากที่สุด 

8.6 
การส่งเสริมให้ผู้สอนประเมินตนเอง ประเมินผลงาน
นักเรียน เป็น รายกลุ่มสาระฯ  4.32 - - 4.32 มากที่สุด 

9 อ่ืนๆ       4.21  มากที่สุด 

9.1 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  4.41 4.35 - 4.24 มากที่สุด 

9.2 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครบตามก าหนด
หลักสูตรแกนกลางฯ และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามจุดเน้นของโรงเรียน และระบุ เกณฑ์
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้อย่าง
ชัดเจน  4.43 4.04 - 4.24 มากที่สุด 

9.3 เกณฑ์การจบการศึกษา ระบุเวลาเรียน ทั้งรายวิชา 4.39 4.16 - 4.28 มากที่สุด 
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ล าดับ รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 
ผล

ประเมิน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 

พ้ืนฐานและ รายวิชาเพ่ิมเติมตามเกณฑ์การจบ
การศึกษาของโรงเรียนชัดเจน  

9.4 
ก าหนดวิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน พร้อมเกณฑ์ การผ่าน ไว้อย่างชัดเจน  4.39 4.07 - 4.23 มากที่สุด 

9.5 
การรายงานผลการจัดหลักสูตรต่อผู้เกี่ยวข้อง และ
ชุมชน  4.22 3.95 - 4.09 มาก 

 
 จากตารางที่ 6 ผลการประเมินหลักสูตรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสดงระดับพึง
พอใจในเรื่อง โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 สูงที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.45 และเป้าหมายครอบคุลมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่าง
ชัดเจน โรงเรียนส่งเสริมผู้สอนให้จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สาระการเรียนรู้ครบถ้วนตามสาระ
การเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ครบถ้วนตามแนวทางของ
หลักสูตรแกนกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 , 4.38 , 4.37 , 4.35 , 4.35 เป็นอันดับ 2-5 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเรื่องที่มีระดับ
ความพอใจต่ าสุด 3 อันดับคือ มีการก าหนดสัดส่วนเวลาระหว่างสาระการเรียนรู้ต่างๆอย่างเหมาะสม การ
รายงานผลการจัดหลักสูตรต่อผู้เกี่ยวข้องและชุมชน โรงเรียนก าหนดให้ผู้เรียนได้ท าโครงงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.09 4.00 3.59 ตามล าดับ 
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ตัวอย่างเคร่ืองมือ 
 

แบบส ารวจตัวชี้วัด ที่ระบุอยู่ในหลักสูตรกลุ่มสาระฯการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.6 

 

ระดับชั้น จ านวนตัวชี้วัดรายปี ผลการส ารวจ ผลการประเมิน 
ป.1 16 พบการจัดการเรียนรู้  

ป.2 23 พบการจัดการเรียนรู้  

ป.3 28 พบการจัดการเรียนรู้  
ป.4 21 พบการจัดการเรียนรู้  

ป.5 34 พบการจัดการเรียนรู้  

ป.6 37 พบการจัดการเรียนรู้  

รวม 159 พบการจัดการเรียนรู้  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ) 

 

ลงชื่อ................................................................(หัวหน้างานหลักสูตรฯ) 
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แบบส ารวจตัวชี้วัด ที่ระบุอยู่ในหลักสูตรกลุ่มสาระฯการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.6 

 

ระดับชั้น จ านวนตัวชี้วัดรายปี ผลการส ารวจ ผลการประเมิน 
ป.1 24 พบการจัดการเรียนรู้  

ป.2 28 พบการจัดการเรียนรู้  

ป.3 31 พบการจัดการเรียนรู้  
ป.4 30 พบการจัดการเรียนรู้  

ป.5 28 พบการจัดการเรียนรู้  
ป.6 31 พบการจัดการเรียนรู้  

รวม 172 พบการจัดการเรียนรู้  

 
 

  

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.6 
 

ระดับชั้น จ านวนตัวชี้วัดรายปี ผลการส ารวจ ผลการประเมิน 
ป.1 8 พบการจัดการเรียนรู้  

ป.2 6 พบการจัดการเรียนรู้  

ป.3 8 พบการจัดการเรียนรู้  
ป.4 8 พบการจัดการเรียนรู้  

ป.5 9 พบการจัดการเรียนรู้  
ป.6 8 พบการจัดการเรียนรู้  

รวม 47 พบการจัดการเรียนรู้  

 
 
 

 

ลงชื่อ................................................................(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ) 

 

ลงชื่อ................................................................(หัวหน้างานหลักสูตรฯ) 

 

ลงชื่อ................................................................(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ) 

 

ลงชื่อ................................................................(หัวหน้างานหลักสูตรฯ) 
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แบบส ารวจตัวชี้วัด ที่ระบุอยู่ในหลักสูตรกลุ่มสาระฯการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-ป.6 
 

ระดับชั้น จ านวนตัวชี้วัดรายปี ผลการส ารวจ ผลการประเมิน 
ป.1 15 พบการจัดการเรียนรู้  
ป.2 21 พบการจัดการเรียนรู้  

ป.3 18 พบการจัดการเรียนรู้  

ป.4 19 พบการจัดการเรียนรู้  
ป.5 25 พบการจัดการเรียนรู้  

ป.6 22 พบการจัดการเรียนรู้  

รวม 120 พบการจัดการเรียนรู้  

 
 

 

 

 

แบบส ารวจตัวชี้วัด ที่ระบุอยู่ในหลักสูตรกลุ่มสาระฯการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับช้ัน ป.1-ป.6 

 

ระดับชั้น จ านวนตัวชีว้ัดรายปี ผลการส ารวจ ผลการประเมิน 
ป.1 18 พบการจัดการเรียนรู้  

ป.2 25 พบการจัดการเรียนรู้  
ป.3 29 พบการจัดการเรียนรู้  

ป.4 29 พบการจัดการเรียนรู้  

ป.5 26 พบการจัดการเรียนรู้  
ป.6 27 พบการจัดการเรียนรู้  

รวม 154 พบการจัดการเรียนรู้  

 
 
 

ลงชื่อ................................................................(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ) 

 

ลงชื่อ................................................................(หัวหน้างานหลักสูตรฯ) 

 

ลงชื่อ................................................................(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ) 

 

ลงชื่อ................................................................(หัวหน้างานหลักสูตรฯ) 
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แบบส ารวจตัวชี้วัด ที่ระบุอยู่ในหลักสูตรกลุ่มสาระฯการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.1-ป.6 

 

ระดับชั้น จ านวนตัวชี้วัดรายปี ผลการส ารวจ ผลการประเมิน 
ป.1 5 พบการจัดการเรียนรู้  

ป.2 10 พบการจัดการเรียนรู้  

ป.3 8 พบการจัดการเรียนรู้  
ป.4 10 พบการจัดการเรียนรู้  

ป.5 13 พบการจัดการเรียนรู้  
ป.6 13 พบการจัดการเรียนรู้  

รวม 59 พบการจัดการเรียนรู้  

 
 
 

 

 

แบบส ารวจตัวชี้วัด ที่ระบุอยู่ในหลักสูตรกลุ่มสาระฯการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น ป.1-ป.6 

 

ระดับชั้น จ านวนตัวชี้วัดรายปี ผลการส ารวจ ผลการประเมิน 
ป.1 16 พบการจัดการเรียนรู้  

ป.2 16 พบการจัดการเรียนรู้  
ป.3 18 พบการจัดการเรียนรู้  

ป.4 20 พบการจัดการเรียนรู้  
ป.5 20 พบการจัดการเรียนรู้  

ป.6 20 พบการจัดการเรียนรู้  

รวม 110 พบการจัดการเรียนรู้  

 
 
 

 

ลงชื่อ................................................................(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ) 

 

ลงชื่อ................................................................(หัวหน้างานหลักสูตรฯ) 

 

ลงชื่อ................................................................(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ) 

 

ลงชื่อ................................................................(หัวหน้างานหลักสูตรฯ) 
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แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ค าชี้แจง : การใช้แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ครูระดับชั้น………………………………………… ปีการศึกษา 2561 
  โปรดอ่านและท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 5  ระดับมากท่ีสุด   หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับที่มากที่สุด 
 4 ระดับมาก    หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับที่มาก 
  3 ระดับปานกลาง  หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับปานกลาง 
  2 ระดับน้อย    หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับน้อย 
  1 ระดับน้อยที่สุด   หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับที่น้อยที่สุด 
2. แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. วิสัยทัศน์/พนัธกิจ/เป้าหมาย ของหลักสตูร 
1.1 วิสัยทัศนท์ีก่ าหนดได้จากขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนด้านสภาพ ปัญหา ชุมชนหรือภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

ศักยภาพของบุคลากร นักเรียน 

     

1.2 วิสัยทัศนส์อดคลอ้งกับสภาวะปัจจุบัน      

1.3 วิสัยทัศนท์ี่มเีป้าหมายที่ชัดเจนรองรับและตรงตามจดุเนน้ของโรงเรียน      
1.4 พันธกิจแสดงถึงงานทีโ่รงเรียนตอ้งปฏบัิติอย่างชัดเจน      

1.5 พันธกิจสะทอ้นถึงวิธีด าเนนิงานที่น าไปสู่ความส าเรจ็ตามวิสัยทัศนท์ี่วางไว้      
1.6 พันธกิจครบถ้วนตรงกับบทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษา      

1.7 เป้าหมายมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศนข์องสถานศกึษา      
1.8 เป้าหมายสอดคลอ้งกับจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานพทุธศกัราช 2551      

1.9 เป้าหมายครอบคลมุคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างชัดเจน      
2. ก าหนดคุณลกัษณะอันพึงประสงค ์
2.1 ก าหนดคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ให้ครบถ้วนตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางฯ      
2.2 การปลูกฝังคุณลกัษณะอันพึงประสงคด์ าเนนิการทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน      
2.3 มีการก าหนดคุณลกัษณะอันพึงประสงค์นอกเหนอื/เพิ่มเตมิเพือ่แสดงถึงอัตลักษณโ์รงเรียน (รกัเมตตา 

ซ่ือสัตย์ กตญัญู อยู่อย่างพอเพียง) 
     

3. โครงการหลักสูตรสถานคึกาษา 

3.1 โครงสร้างหลักสตูรของโรงเรียนสอดคล้องกับโครงสร้างหลกัสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช

2551 
     

3.2 โครงสร้างหลักสตูรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และเป้าหมายของสถานศกึษา      

3.3 มีการก าหนดสัดสว่นเวลาระหว่างสาระการเรียนรู้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม      
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

3.4 มีการก าหนดสัดสว่นเวลาระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรูต้่างๆอย่างเหมาะสม      
4. รายวิชาตามกลุม่สาระการเรียนรู ้

4.1 สาระการเรียนรู้ครบถว้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน      
4.2 สาระการเรียนรู้เพิม่เตมิของโรงเรียนสอดคล้องกับจุดเนน้ของโรงเรียน      

4.3 มีรายวิชาเพิ่มเติมนอกเหนอืจากหลักสตูรทีเ่ป็นไปตามวิสัยทัศน์/เอกลักษณ/์นโยบายของโรงเรียน      
5. กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
5.1 ในโครงสร้างหลกัสูตรมีการระบุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจัดเวลา สอนตามทีก่ าหนดไว้ในหลักสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานและสอดคลอ้งกับบริบทของโรงเรียน 
     

5.2 การพัฒนาผูเ้รียนมุ่งปลูกฝังการสร้างจติส านึกของการท าประโยชนเ์พื่อสังคม      
5.3 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในแตร่ะดับชั้นเหมาะสมกับวัยและวฒุิภาวะของผูเ้รียน      

5.4 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเอือ้ต่อการสง่เสริมการเรียนรูก้ลุ่มสาระการเรียนรู้      
5.5 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตอบสนองต่อความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของผู้เรยีน      

5.6 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนส่งเสรมิทกัษะการอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุข      
5.7 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนก าหนดวิธกีารวดัและประเมนิผลทีช่ัดเจน      

6. การจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ 
6.1 โรงเรียนวางแผนก าหนดให้ผู้เรียนได้ท าโครงงาน      

6.2 โรงเรียนส่งเสรมิการใช้ส่ือ/แหล่งการเรียนรูก้ารจัดการเรียนการสอน      
6.3 โรงเรียนส่งเสรมิผู้สอนให้จัดท าสื่อการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับผู้เรียน      
6.4 โรงเรียนส่งเสรมิให้มีการใช้ห้องสมุดหอ้งคอมพวิเตอร์ห้องดนตรีและห้องปฏิบัตกิารอืน่ๆเป็นแหล่งเรียนรู้      
6.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรูท้ั้งในและนอกห้องเรียน      
7. การวัดและการประเมนิผล 

7.1 รูปแบบวิธกีารและเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับแนวการวัดผลและประเมินผลตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
     

7.2 รายละเอียดเกณฑ์การจบการผ่านช่วงชั้นและเกณฑ์การจบการศึกษาสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ของหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
     

7.3 รูปแบบวิธกีารวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนมีความชดัเจนง่ายและสะดวกตอ่การน าไปใช้      
7.4 วิธกีารเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตามแนวทางการวัดและประเมินผล      

8. การบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศกึษา 
8.1 แผนงานวิชาการมกีารก าหนดกิจกรรมการน าหลกัสูตรไปใช้และตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสตูร      
8.2 กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการมีส่วนช่วยในการจัดหลกัสูตรมีประสทิธิภาพดขีึ้น      
8.3 การจัดตารางสอนค านึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู้ช่วงเวลาการเรียนรู้ทีด่ีแตกต่างกันตามธรรมชาตวิิชา      
8.4 กิจกรรมโครงการในและนอกห้องเรียนได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายวิชาการ เช่น วทิยากร ชุมชน 

ผู้ปกครอง หน่วยงานต่างๆ 
     

8.5 การพัฒนาบุคลากรครูเพือ่ทบทวนหลกัสูตรและการจัดการเรียนรูด้ าเนนิการอย่างต่อเนื่อง      
8.6 การส่งเสริมให้ผู้สอนประเมนิตนเองประเมนิผลงานนกัเรียนเป็นรายกลุม่สาระฯ      
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

9. อื่นๆ 
9.1 สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียนมีความสอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 

2551 
     

9.2 คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ครบตามก าหนดหลักสูตรแกนกลางฯ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดเน้น

ของโรงเรียน และระบุ เกณฑ์การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไว้อย่างชัดเจน 

     

9.3 เกณฑ์การจบการศึกษา ระบุเวลาเรียน ทั้งรายวิชาพื้นฐานและ รายวิชาเพิ่มเตมิตามเกณฑ์การจบากร

ศึกษาของโรงเรียนชดัเจน 

     

9.4 ก าหนดวิธกีารประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห์ และเขียนพร้อมเกณฑ์ การผ่าน ไวอ้ย่างชัดเจน      
9.5 การารายงานผลการจัดหลกัสูตรต่อผู้เกี่ยวข้อง และชุมชน      

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ค าชี้แจง : การใช้แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ข้อมูลทั่วไป 

ผู้ปกครองระดับชั้น………………………………………… ปีการศึกษา 2561 
  โปรดอ่านและท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 5  ระดับมากท่ีสุด   หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับที่มากที่สุด 
 4 ระดับมาก    หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับที่มาก 
  3 ระดับปานกลาง  หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับปานกลาง 
  2 ระดับน้อย    หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับน้อย 
  1 ระดับน้อยที่สุด   หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับที่น้อยที่สุด 
2. แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. วิสัยทัศน์/พนัธกิจ/เป้าหมาย ของหลักสตูร 
1.1 วิสัยทัศนท์ีก่ าหนดได้จากขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนด้านสภาพ ปัญหา ชุมชนหรือภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

ศักยภาพของบุคลากร นักเรียน 

     

1.2 วิสัยทัศนส์อดคลอ้งกับสภาวะปัจจุบัน      

1.3 วิสัยทัศนท์ี่มเีป้าหมายที่ชัดเจนรองรับและตรงตามจดุเนน้ของโรงเรียน      
1.4 พันธกิจแสดงถึงงานทีโ่รงเรียนตอ้งปฏบัิติอย่างชัดเจน      
1.5 พันธกิจสะทอ้นถึงวิธีด าเนนิงานที่น าไปสู่ความส าเรจ็ตามวิสัยทัศนท์ี่วางไว้      
1.6 พันธกิจครบถ้วนตรงกับบทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษา      
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

1.7 เป้าหมายมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศนข์องสถานศกึษา      
1.8 เป้าหมายสอดคลอ้งกับจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานพทุธศกัราช 2551      

1.9 เป้าหมายครอบคลมุคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างชัดเจน      
2. ก าหนดคุณลกัษณะอันพึงประสงค ์

2.1 ก าหนดคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ให้ครบถ้วนตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางฯ      
2.2 การปลูกฝังคุณลกัษณะอันพึงประสงคด์ าเนนิการทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน      
2.3 มีการก าหนดคุณลกัษณะอันพึงประสงค์นอกเหนอื/เพิ่มเตมิเพือ่แสดงถึงอัตลักษณโ์รงเรียน (รกัเมตตา 

ซ่ือสัตย์ กตญัญู อยู่อย่างพอเพียง) 
     

3. โครงการหลักสูตรสถานคึกาษา 

3.1 โครงสร้างหลักสตูรของโรงเรียนสอดคล้องกับโครงสร้างหลกัสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช

2551 
     

3.2 โครงสร้างหลักสตูรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และเป้าหมายของสถานศกึษา      
3.3 มีการก าหนดสัดสว่นเวลาระหว่างสาระการเรียนรู้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม      
3.4 มีการก าหนดสัดสว่นเวลาระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรูต้่างๆอย่างเหมาะสม      
4. รายวิชาตามกลุม่สาระการเรียนรู ้
4.1 สาระการเรียนรู้ครบถว้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน      

4.2 สาระการเรียนรู้เพิม่เตมิของโรงเรียนสอดคล้องกับจุดเนน้ของโรงเรียน      
4.3 มีรายวิชาเพิ่มเติมนอกเหนอืจากหลักสตูรทีเ่ป็นไปตามวิสัยทัศน์/เอกลักษณ/์นโยบายของโรงเรียน      

5. กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
5.1 ในโครงสร้างหลกัสูตรมีการระบุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจัดเวลา สอนตามทีก่ าหนดไว้ในหลักสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานและสอดคลอ้งกับบริบทของโรงเรียน 
     

5.2 การพัฒนาผูเ้รียนมุ่งปลูกฝังการสร้างจติส านึกของการท าประโยชนเ์พื่อสังคม      

5.3 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในแตร่ะดับชั้นเหมาะสมกับวัยและวฒุิภาวะของผูเ้รียน      
5.4 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเอือ้ต่อการสง่เสริมการเรียนรูก้ลุ่มสาระการเรียนรู้      

5.5 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตอบสนองต่อความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของผู้เรยีน      
5.6 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนส่งเสรมิทกัษะการอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุข      

5.7 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนก าหนดวิธกีารวดัและประเมนิผลทีช่ัดเจน      
6. การจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ 

6.1 โรงเรียนวางแผนก าหนดให้ผู้เรียนได้ท าโครงงาน      
6.2 โรงเรียนส่งเสรมิการใช้ส่ือ/แหล่งการเรียนรูก้ารจัดการเรียนการสอน      
6.3 โรงเรียนส่งเสรมิผู้สอนให้จัดท าสื่อการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับผู้เรียน      
6.4 โรงเรียนส่งเสรมิให้มีการใช้ห้องสมุดหอ้งคอมพวิเตอร์ห้องดนตรีและห้องปฏิบัตกิารอืน่ๆเป็นแหล่งเรียนรู้      
6.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรูท้ั้งในและนอกห้องเรียน      
7. การวัดและการประเมนิผล 
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

7.1 รูปแบบวิธกีารและเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับแนวการวัดผลและประเมินผลตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
     

7.2 รายละเอียดเกณฑ์การจบการผ่านช่วงชั้นและเกณฑ์การจบการศึกษาสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ของหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
     

7.3 รูปแบบวิธกีารวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนมีความชดัเจนง่ายและสะดวกตอ่การน าไปใช้      
7.4 วิธกีารเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตามแนวทางการวัดและประเมินผล      

8. การบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศกึษา 
8.1 แผนงานวิชาการมกีารก าหนดกิจกรรมการน าหลกัสูตรไปใช้และตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสตูร      

8.2 กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการมีส่วนช่วยในการจัดหลกัสูตรมีประสทิธิภาพดขีึ้น      
8.3 การจัดตารางสอนค านึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู้ช่วงเวลาการเรียนรู้ทีด่ีแตกต่างกันตามธรรมชาตวิิชา      
8.4 กิจกรรมโครงการในและนอกห้องเรียนได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายวิชาการ เช่น วทิยากร ชุมชน 

ผู้ปกครอง หน่วยงานต่างๆ 
     

8.5 การพัฒนาบุคลากรครูเพือ่ทบทวนหลกัสูตรและการจัดการเรียนรูด้ าเนนิการอย่างต่อเนื่อง      
8.6 การส่งเสริมให้ผู้สอนประเมนิตนเองประเมนิผลงานนกัเรียนเป็นรายกลุม่สาระฯ      

9. อื่นๆ 
9.1 สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียนมีความสอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 

2551 
     

9.2 คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ครบตามก าหนดหลักสูตรแกนกลางฯ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดเน้น

ของโรงเรียน และระบุ เกณฑ์การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไว้อย่างชัดเจน 

     

9.3 เกณฑ์การจบการศึกษา ระบุเวลาเรียน ทั้งรายวิชาพื้นฐานและ รายวิชาเพิ่มเตมิตามเกณฑ์การจบากร

ศึกษาของโรงเรียนชดัเจน 

     

9.4 ก าหนดวิธกีารประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห์ และเขียนพร้อมเกณฑ์ การผ่าน ไวอ้ย่างชัดเจน      
9.5 การารายงานผลการจัดหลกัสูตรต่อผู้เกี่ยวข้อง และชุมชน      
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แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ค าชี้แจง : การใช้แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ข้อมูลทั่วไป 

ผู้ปกครองระดับชั้น………………………………………… ปีการศึกษา 2561 
  โปรดอ่านและท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 5  ระดับมากท่ีสุด   หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับที่มากที่สุด 
 4 ระดับมาก    หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับที่มาก 
  3 ระดับปานกลาง  หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับปานกลาง 
  2 ระดับน้อย    หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับน้อย 
  1 ระดับน้อยที่สุด   หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับที่น้อยที่สุด 
2. แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. วิสัยทัศน์/พนัธกิจ/เป้าหมาย ของหลักสตูร 
1.1 วิสัยทัศนท์ีก่ าหนดได้จากขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนด้านสภาพ ปัญหา ชุมชนหรือภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

ศักยภาพของบุคลากร นักเรียน 

     

1.2 วิสัยทัศนส์อดคลอ้งกับสภาวะปัจจุบัน      

1.3 วิสัยทัศนท์ี่มเีป้าหมายที่ชัดเจนรองรับและตรงตามจดุเนน้ของโรงเรียน      
1.4 พันธกิจแสดงถึงงานทีโ่รงเรียนตอ้งปฏบัิติอย่างชัดเจน      

1.5 พันธกิจสะทอ้นถึงวิธีด าเนนิงานที่น าไปสู่ความส าเรจ็ตามวิสัยทัศนท์ี่วางไว้      
1.6 พันธกิจครบถ้วนตรงกับบทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษา      

1.7 เป้าหมายมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศนข์องสถานศกึษา      
1.8 เป้าหมายสอดคลอ้งกับจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานพทุธศกัราช 2551      

1.9 เป้าหมายครอบคลมุคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างชัดเจน      
2. ก าหนดคุณลกัษณะอันพึงประสงค ์
2.1 ก าหนดคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ให้ครบถ้วนตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางฯ      
2.2 การปลูกฝังคุณลกัษณะอันพึงประสงคด์ าเนนิการทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน      
2.3 มีการก าหนดคุณลกัษณะอันพึงประสงค์นอกเหนอื/เพิ่มเตมิเพือ่แสดงถึงอัตลักษณโ์รงเรียน (รกัเมตตา 

ซ่ือสัตย์ กตญัญู อยู่อย่างพอเพียง) 
     

3. โครงการหลักสูตรสถานคึกาษา 

3.1 โครงสร้างหลักสตูรของโรงเรียนสอดคล้องกับโครงสร้างหลกัสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช

2551 
     

3.2 โครงสร้างหลักสตูรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และเป้าหมายของสถานศกึษา      

3.3 มีการก าหนดสัดสว่นเวลาระหว่างสาระการเรียนรู้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม      



94 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

3.4 มีการก าหนดสัดสว่นเวลาระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรูต้่างๆอย่างเหมาะสม      
4. รายวิชาตามกลุม่สาระการเรียนรู ้

4.1 สาระการเรียนรู้ครบถว้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน      
4.2 สาระการเรียนรู้เพิม่เตมิของโรงเรียนสอดคล้องกับจุดเนน้ของโรงเรียน      

4.3 มีรายวิชาเพิ่มเติมนอกเหนอืจากหลักสตูรทีเ่ป็นไปตามวิสัยทัศน์/เอกลักษณ/์นโยบายของโรงเรียน      
5. กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
5.1 ในโครงสร้างหลกัสูตรมีการระบุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจัดเวลา สอนตามทีก่ าหนดไว้ในหลักสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานและสอดคลอ้งกับบริบทของโรงเรียน 
     

5.2 การพัฒนาผูเ้รียนมุ่งปลูกฝังการสร้างจติส านึกของการท าประโยชนเ์พื่อสังคม      
5.3 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในแตร่ะดับชั้นเหมาะสมกับวัยและวฒุิภาวะของผูเ้รียน      

5.4 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเอือ้ต่อการสง่เสริมการเรียนรูก้ลุ่มสาระการเรียนรู้      
5.5 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตอบสนองต่อความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของผู้เรยีน      

5.6 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนส่งเสรมิทกัษะการอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุข      
5.7 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนก าหนดวิธกีารวดัและประเมนิผลทีช่ัดเจน      

6. การจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ 
6.1 โรงเรียนวางแผนก าหนดให้ผู้เรียนได้ท าโครงงาน      

6.2 โรงเรียนส่งเสรมิการใช้ส่ือ/แหล่งการเรียนรูก้ารจัดการเรียนการสอน      
6.3 โรงเรียนส่งเสรมิผู้สอนให้จัดท าสื่อการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับผู้เรียน      
6.4 โรงเรียนส่งเสรมิให้มีการใช้ห้องสมุดหอ้งคอมพวิเตอร์ห้องดนตรีและห้องปฏิบัตกิารอืน่ๆเป็นแหล่งเรียนรู้      
6.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรูท้ั้งในและนอกห้องเรียน      
7. การวัดและการประเมนิผล 

7.1 รูปแบบวิธกีารและเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับแนวการวัดผลและประเมินผลตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
     

7.2 รายละเอียดเกณฑ์การจบการผ่านช่วงชั้นและเกณฑ์การจบการศึกษาสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ของหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
     

7.3 รูปแบบวิธกีารวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนมีความชดัเจนง่ายและสะดวกตอ่การน าไปใช้      
7.4 วิธกีารเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตามแนวทางการวัดและประเมินผล      

8. การบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศกึษา 
8.1 แผนงานวิชาการมกีารก าหนดกิจกรรมการน าหลกัสูตรไปใช้และตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสตูร      
8.2 กิจกรรม/โครงการด้านวชิาการมีส่วนช่วยในการจัดหลกัสูตรมีประสทิธิภาพดขีึ้น      
8.3 การจัดตารางสอนค านึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู้ช่วงเวลาการเรียนรู้ทีด่ีแตกต่างกันตามธรรมชาตวิิชา      
8.4 กิจกรรมโครงการในและนอกห้องเรียนได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายวิชาการ เช่น วทิยากร ชุมชน 

ผู้ปกครอง หน่วยงานต่างๆ 
     

8.5 การพัฒนาบุคลากรครูเพือ่ทบทวนหลกัสูตรและการจัดการเรียนรูด้ าเนนิการอย่างต่อเนื่อง      
8.6 การส่งเสริมให้ผู้สอนประเมนิตนเองประเมนิผลงานนกัเรียนเป็นรายกลุม่สาระฯ      
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

9. อื่นๆ 
9.1 สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียนมีความสอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 

2551 
     

9.2 คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ครบตามก าหนดหลักสูตรแกนกลางฯ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดเน้น

ของโรงเรียน และระบุ เกณฑ์การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไว้อย่างชัดเจน 

     

9.3 เกณฑ์การจบการศึกษา ระบุเวลาเรียน ทั้งรายวิชาพื้นฐานและ รายวิชาเพิ่มเตมิตามเกณฑ์การจบากร

ศึกษาของโรงเรียนชดัเจน 

     

9.4 ก าหนดวิธกีารประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห์ และเขียนพร้อมเกณฑ์ การผ่าน ไวอ้ย่างชัดเจน      
9.5 การารายงานผลการจัดหลกัสูตรต่อผู้เกี่ยวข้อง และชุมชน      
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ล าดับที ่   2 หน่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่าย     วิชาการ     
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1.... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....3....ประเด็นที่....3.1-3.2.............................. 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่...3.1-3.2…………………... 
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....10................ ตัวบ่งช้ีที่........10.1.................... 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 

วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือจัดท าหลักสูตรโรงเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) 
   2. เพ่ือประสานงานการเรียนการ
สอนในการท าหลักสูตรโรงเรียนตาม 
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) ไปสู่การปฏิบัติ 
   3. เพ่ือประเมินหลักสูตรโรงเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) 
   4. เพ่ือจัดอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบั ติการเทคนิคการสอนแบบ 
stem and stream 

1.ขั้นวางแผน (P : PLAN) 
   1.1 ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนา
หลักสูตรเพื่อ 
       1.1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าหลักสูตรโรงเรียน 
       1.1.2 เตรียมประชุม
คณะกรรมการด าเนินกาพัฒนาหลักสูตร 
       1.1.3 เตรียมจัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
 

 
 
 

31 มีนาคม 2561 
 
 

31 มีนาคม 2561 
 
 

31 มีนาคม 2561 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ 
 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. มีการจัดท าหลักสูตรโรงเรียน

2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO) 
   2.1 จัดท าหลักสูตรโรงเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551ในแต่ละปี
การศึกษา 
       2.1.1 จัดอบรมครู/ประชุมสัมมนา

 
 

21-22 เมษายน 2561 
 

21-22 เมษายน 2561 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 

ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) 
   2. มีการประสานงานการเรียนการ
สอนในการท าหลักสูตรโรงเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) ไปสู่การปฏิบัติ 
   3. มีการประเมินหลักสูตรโรงเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) 
   4 .  .  มี โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบั ติการเทคนิคการสอนแบบ 
stem and stream 
 
 

ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน
แต่ละปีการศึกษา 
       2.1.2 จัดอบรมครูตามหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ.2551 (ปรับปรุงหลักสูตร 
2560) 
       2.1.3 ประสานงานการด าเนินงาน
ในการอบรมหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.
2551(ฉบับปรับปรุง 2560) โดย
ประสานงานกับงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ งาน
พยาบาลงานโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่าย
บริหารงานทั่วไปและงานประชาสัมพันธ์
ธุรการ-การเงิน 
       2.1 .4 ด า เนินการให้ครูผู้ สอน
วิเคราะห์หลักสูตร 
       2.1.5 รวบรวมข้อมูลและเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ให้หัวหน้าฝ่าย
วิชาการเสนอต่อผู้แทนผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการและผู้จัดการ 
       2.1.6 น าเสนอขออนุมัติการใช้
หลักสูตร 
   2.2 จัดประสานงานการเรียนการสอน
ในการน าหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) ไปสู่การปฏิบัติในการจัดการ
เรียนรู้ให้ครบถ้วนในแต่ละปีการศึกษา 
       2.2.1 ประสานกับงานการเรียน
การสอนจัดท าแผนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551(ฉบับ

 
21-22 เมษายน 2561 

 
21-22 เมษายน 2561 

 
 
 
 

 
 

23-27 เมษายน 2561 
30 เมษายน 2561 

 
 
 
1 พฤษภาคม 2561 

 
2-4 พฤษภาคม 2561 

 
 
 
 

7-11 พฤษภาคม 2561 
 
 

15 มิถุนายน 2561 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 

ปรับปรุง 2560) 
       2.2.2 ประสานงาน งานนิเทศการ
เรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระมา
สรุปสะท้อนข้อมูลในการท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติ 
       2.2.3 ประสานงานกับการจัดการ
เรียนการสอนในการก ากับ ติดตาม การ
ท าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนแต่ละสัปดาห์ผ่านการประชุมากลุ่ม
สาระ 8 กลุ่มสาระ 
   2.3 ประเมินหลักสูตรโรงเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) 
       2.3.1 จัดท าแบบประเมินหลักสูตร
โรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 4 ฉบับ
ดังนี้ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
       2.3.2 แจกแบบประเมินการใช้
หลักสูตร 

2.3.1.1 นักเรียน 10% ของ 
นักเรียนระดับพ้ืนฐานครอบคลุมทุกชั้น
เรียน 

2.3.1.2 ผู้ปกครอง 10% ของ 
ผู้ปกครองระดับขั้นพ้ืนฐาน ครอบคลุม
ทุกชั้นเรียน 

 2.3.1.3 ชุมชน 10% ของ 
ชุมชนที่เก่ียวข้อง 
       2.3.3 รวบรวมและวิเคราะห์แบบ
ประเมินการใช้หลักสูตร 

 
ส่งแผนล่วงหน้าตรวจทุก

วันศุกร์ของเดือน
พฤษภาคม –28 
กุมภาพันธ์ 2562 
กุมภาพันธ์ 2562 

 
 

1 กุมภาพันธ์ 2562 
 
 
 

10 กุมภาพันธ์ 2562 
10 กุมภาพันธ์ 2562 

 
10 กุมภาพันธ์ 2562 

 
10 กุมภาพันธ์ 2562 

15 -20 กุมภาพันธ์ 2562 
2-6 พฤษภาคม 2561 

 
23 เมษายน 2561 
25 เมษายน 2561 

 
 

30 เมษายน 2561 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 

   2.3 จัดท าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบ stem 
and stream 
       2.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
       2.3.2 ประชุมคณะกรรมการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
สอนแบบ stem and stream 
       2.3.3 จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
สอนแบบ stem and stream 
       2.3.4 ด าเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบ stem 
and stream 
 

2-6 พฤษภาคม 2561 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
   1. ครูร้อยละ 100 จัดท าหลักสูตร
โรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
   2. ครูร้อยละ 100 ประสานงาน
การเรียนการสอนในการท าหลักสูตร
โรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
ไปสู่การปฏิบัติ 
   3. ครูร้อยละ 100 ประเมิน
หลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) 
   4. ครูร้อยละ 90 สอนเทคนิคการ
สอนแบบ stem and stream 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 
(C : CHECK)  
   3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การ
ด าเนินงานตามแผน 
   3.2 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตาม
แผนงานที่ยังไม่สมบูรณ์ 
   3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงเครื่องมือ 
   3.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตรทั้ง 
8 กลุ่มสาระ 
 

 
 

1 มีนาคม 2562 
 

10 มีนาคม 2562 
 

15 มีนาคม 2562 
 

20 มีนาคม 2562 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 
นิเทศติดตามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
ร่วมประชุมหาแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพของหลักสูตร 
 

4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 
( A : ACT)  
   4.1 สรุปผล รายงานผลการใช้
หลักสูตรต่อหัวหน้าวิชาการแทนผู้รับ
ใบอนุญาต 
   4.2 น าผลการใช้หลักสูตรไปปรับปรุง
และน าไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป 

 
 

10 มีนาคม 2562 
 
 

15 พฤษภาคม 2563 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตร   ฝ่าย วิชาการ 

 
ล าดับ 

 
รายการ 

ขั้นก าหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ

เฉพาะคุณภาพ 

 
ราคาต่อ 
หน่วย 

 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

บาท สต. บาท สต. 

1 กระดาษ A4 จัดท า
เอกสารด าเนินการ
แบบสอบถามประเมิน
หลักสูตร 

80 แกรม 
“Duble A” 

 

120 - 5 500 - 

2 ประชุมสัมนาปรับปรุง
เรื่องการพัฒนา
หลักสูตรแกนกลาง 
พ.ศ.2551 

ส ารอง
ด าเนินการ 

- - - 20,0
00 

- 

3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการ
สอนแบบ Stem and 
stream 

ส ารอง
ด าเนินการ 

- - - 70,0
00 

- 

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( เก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน ) 90,5
00 

- 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน..........90,500........................... งบจัดหา........................................... 
    ผู้เสนอ       ผู้พิจารณา 
    
(นางล าเพยพรรณ พิมพ์จันทร์)     (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้เห็นชอบ                                                              ผู้อนุมัติ 
 

(ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                                      (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                      
        ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                               ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ค าสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

 ที่........./2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการวัด 

เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาของโรงเรียนมารีย์นุสรณ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ด าเนินไป
ตามแนวปฏิบัติของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2546 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2550) หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหาร
หลักสูตรโรงเรียนมารีย์นุสรณ์ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 1.   บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   
 2.   ซิสเตอร์จ านันท์ ไพรงาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   
 3.   นางสาวสุภารัตน์     เหลืองรัตนวิมล รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 4.   นายสมบัติ     พิมพ์จันทร์ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
 5.   นางพิศมัย     นพคุณ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม 
 6.   นางภริตพร  นวลเท่า  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
 7.   นางปิยะนุช  สังข์ทองหลาง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ การเงิน 
 8.   นายจตุพล  อ่อนสีทัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 9.   นางสาวพรทิพย์ สะอาดรัมย์ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย 

 ให้ค าปรึกษาแนะน าอ านวยความสะดวกในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการ      มีหน้าที่

เรียนรู้ 
 

2. คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 

1. นางสาวจ านันท์ ไพรงาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ประธาน 
2. นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  รองประธาน 

 3. นางสาวดวงใจ แสนกล้า  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
 4. นางสมพิศ หมวดประโคน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 5. นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 6. นางปาริชาติ วาปีโส   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
 7. นายวิรัช หมวดประโคน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
 8. นายสมจิตร เวียงใต้   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
 9. นางอุไรวรรณ ธนูศร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
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 10. นางสาวภาริณี วรรณทวี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 11. นางสาวล าเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 

มีหน้าที่ 

1. วางแผนการด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและ
แนวทางจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสภาพเศรษฐกิจสังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

2. จัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตรนิเทศก ากับติดตามให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัด
กระบวนการเรียนรู้การวัด และประเมินผล และการแนะแนวให้สอดคล้องกลับเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ. 2551 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2551(ฉบับ
ปรับปรุง 2560) การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การแนะแนวให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและ
แนวทางการด าเนินการของหลักสูตร 

4. ทบทวนหลักสูตรวางแผนการปรับปรุง ก าหนดรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนว
ทางการจัดโครงสร้างหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ. 2551 เน้นสาระท้องถิ่นและคุณค่าพระวรสาร 

5. รวบรวมข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตร รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดจาก
กลุ่มสาระต่างๆจากการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ จัดท าเป็นรูปเล่มน าเสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรเสนอค าคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติและประกาศใช้ในปีการศึกษา 2562 
 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่รับผิดชอบเพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได้ก าหนดไว้ทุกประการ 
3. คณะกรรมการจัดท าระเบียบการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน 

1. นางสาวจ านันท์ ไพรงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ประธาน 
2. นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ รองประธาน 

 3. นางสาวปราณี แสงรัมย์ เจ้าหน้าที่ทะเบียน  กรรมการ 
 4. นายชาญวิตต์ รอตภัย  เจ้าหน้าที่ทะเบียน  กรรมการ 
 5. นางสาวพิมรดา แวดล้อม ครูผู้สอน   กรรมการ 
 6. นางสาวมะลิ ทนกระโทก หัวหน้างานวัดและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 

 1. ก าหนดสัดส่วนเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา การจัดแผนการเรียนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และการจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนา
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ผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียนการวัดผลประเมินผลและการเทียบ
โอน  
 2. ด าเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการวัดประเมินผลการ
เรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึงศักยภาพและความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน 

 3. พัฒนาแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมเพ่ือให้การเรียนการสอนน าไปสู่การเรียนรู้มากท่ีสุด 

 4. ก าหนดแนวทางการพัฒนาเครื่องมือและก ากับติดตามการด าเนินการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 5. วิเคราะห์พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มหรือชั้นเรียน 

 6. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและผลการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์การวัดประเมินผลและการเทียบโอนโดยเน้นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ในการจัดท าและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา
ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ให้สามารถใช้ได้ทันตามก าหนดเวลาและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โดยมีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 
   
             ........................................... 
            (นางสาวจ านันท์  ไพรงาม) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ระเบียบวาระการประชุมฝ่ายวิชาการ 

ครั้งที่......./2561 

วันที่.........เดือน มกราคม พ.ศ.2561 

ณ ห้องประชุมห้องประเมินคุณภาพ 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
      ประเภทการสอบมี 4 ประเภทนักเรียนต้องสอบทุกคน 

1.ในการสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-net) ป.6, ม.6 หน่วยงานที่รับผิดชอบสถาบัน
ทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน),(สทศ) 
          2.การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3 
          3.การสอบประเมินคุณภาพนักเรียน  las ในระดับ ป.2, ป.4, ป.5 และ ม.1,ม.2 
          4. การสอบอ่าน RT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
สถานที่ใช้สอบโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

1.การสอบ (O-net) ของชั้น ป.6 มีสนามสอบ 41 สนามสอบ เป็นสนามสอบทั้ง ป.6 และ ม.3  
ให้บันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ได้เลยมีการสอบทั้งหมด 4 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ (ข้อมูลต้องแก้ไขก่อน 29 มกราคม) ถ้านักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบถ้าไม่มีเลขที่นั่งสอบ ให้ตรวจสอบ
ข้อมูลทางเว็บไซต ์ 

 2. การสอบ (NT) ป.3 
     2.1 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบทุกรายการสั่งประธานกลุ่มเมือง 2 
     2.2 สนามสอบ RT โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีกรรมการจากครูในกลุ่มเมืองสองมาสอบนักเรียน 

วาระท่ี 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- 
- 

วาระท่ี 3 : เรื่องเพ่ือน าเสนอเพ่ือทราบ 
1. เรื่องการสอบทั่วไปให้แจ้งผู้ปกครองให้ทราบถึงการสอบ 

          2. ผลการสอบของนักเรียนให้ส่งผู้ปกครองได้เมื่อได้รับคะแนนจากนายทะเบียน ให้ทยอยรับแล้วอย่า
ลืมให้ครูประจ าชั้นเขียนงานที่นักเรียนค้างแนบไปด้วย และให้นักเรียนเซ็นชื่อรับทราบ ครูประจ าชั้นควรถ่าย
เอกสารไว้ด้วยชุดหนึ่งส าหรับเด็กท่ีติด หรือค้างงาน โดยแยกไว้กับครู 1 ชุดส่งห้องวิชาการ 1 ชุด 
         3. ผลสรุปการนิเทศการสอน หรือเยี่ยมชั้นเรียนในสาย A ให้รับผลการนิเทศได้ที่ห้องวิชาการเพ่ือน าไป
พัฒนาแล้วปรับปรุงในภาคเรียนที่ 2 
         4. การเตรียมการจัดการและตรวจสอบงานเอกสารต่างๆโดยขอให้ครูที่เป็นหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายรอง
แตล่ะฝ่ายช่วยเคลียร์งานของตัวเองด้วยในช่วงคาบที่ว่างจากการสอนทุกวันให้ลงมาช่วยกันตรวจเอกสาร   
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       5. การเตรียมงานจะมอบหมายงานให้แต่ละมาตรฐานได้เป็นคุมงานแล้วช่วยกันรวบรวมเก็บงาน และ
เอกสารดังนั้นจะมีการประชุมรองและหัวหน้างานทุกฝ่าย 
      6. ปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์หลังสอบ(O-net) ให้แต่ละสายชั้นแจกแบบสอบถามความ
พึงพอใจของหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางพ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2560 
ให้บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองโดยใช้การสุ่มตัวอย่าง และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตามค าสั่งที…่……./2561 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 

วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
- เรื่องรับส่งเอกสารวิชาการให้ก าหนดชิ้นงานที่จะต้องเก็บส่งฝ่ายวิชาการปีการศึกษา 2561 
- เสนอให้มีส่งแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าในช่วงปิดภาคเรียนโดยส่งของภาคเรียนที่ 1 / 2562 

ทั้งหมด            
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ระเบียบวาระการประชุมฝ่ายวิชาการ 

ครั้งที่......./2562 

วันที่………..เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
1. เรื่องการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2561 ให้เลื่อนวันสอบจาก………….เป็น………..2562 
2. เรื่องการส่งงานวิชาการก าหนดให้แต่ละฝ่ายสรุปงานและส่งงานในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -

เมษายน ให้ทยอยสรุปงานและจัดรูปแบบให้เรียบร้อย 
3. การส่งงานแต่ละสายชั้น ก าหนดส่งตามเอกสารการสั่งงานจ านวน 18 รายการ (มีแบบฟอร์ม) 

 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุม 
 - 
 - 
วาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

1. จากการติดตามการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางพ.ศ. 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2561 โดยการสุ่มตัวอย่าง 

1.1 นักเรียน 30% ของนักเรียนระดับขั้นพ้ืนฐานครอบคลุมทุกชั้นเรียน 
1.2 ผู้ปกครอง 30% ของผู้ปกครองระดับขั้นพ้ืนฐานครอบคลุมทุกชั้นเรียน 
1.3 ครูและบุคลากร 40% ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. น าข้อมูลมาวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 
  - การตรวจสอบตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้นมีตัวชี้วัดครบทุกตัวใน ป.1,ป.4,ม.1ตัวชีว้ัด
ใช้ตัวชี้วัดใหม่ใน 3 สาระดังนี้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯและมัธยมเพิ่มเติมวิทยาการค านวณ 
  - จากแบบสอบถามความพึงพอใจหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางพ.ศ. 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2550) ปีการศึกษา 2561 พบว่าการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ส่วนการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เมื่อดูที่รายข้อจะเห็นได้ว่าการเรียนการสอน
แบบโครงงานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และการจัดสภาพแวดล้อมที่เชื่อมต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่รวมถึง
การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ และสื่อในการเรียนการสอนดังนั้นในปี 2562 จึงจัดท าโครงการผลิตสื่อผสม ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ในแผนงานพัฒนาสื่อ และการสอน  ส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเข้ามาบูรณาการ
สอนของครูกับโครงการทัศนศึกษาปีการศึกษา 2562 
  - เนื่องด้วยปีการศึกษา 2562 เป็นปีที่ 2 ของการใช้หลักสูตรปรับปรุงกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯสังคมศึกษา จึงจัดให้มีการทบทวนตัวชี้วัดของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และปรับ
โครงสร้างอัตราเวลาเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
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จึงมีการด าเนินการดังนี้ 
  1.ปรับปรุงโครงสร้างอัตราเวลาเรียนให้เหมาะสมกับบริบท 
  2.ทบทวนก าหนดการสอนถึงตัวชี้วัด 
  3. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  4.รวบรวมจัดท า เป็นรูปเล่มและน าไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2562 
 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
- 

 - 
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ปฏิทินแผนงานพัฒนาหลักสูตร 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ปีการศึกษา 2562 
 

 

ว/ด/ป 

 

 

รายการ 

 

หมายเหตุ 

มกราคม 2562  ประชุมเตรียมความพร้อมคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางพ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) ปีการศึกษา 2561 

 

กุมภาพันธ์ 2562 แจกแบบสอบถามความพึงพอใจหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางพ.ศ. 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2561 และ
แบบส ารวจตัวชี้วัดแต่ละสาระการเรียนรู้และ
ระดับชั้นเรียน 

 

มีนาคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบ
ส ารวจตัวชี้วัด 

 

เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารตั้งหลักสูตรและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทบทวนและจัดท า
ปรับปรุงหลักสูตร 

 

เมษายน 2562 -คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 

มิถุนายน 2562 -เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติ  
 มิถุนายน 256  -ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ตามหลักสูตรแกนกลางพ.ศ. 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2561 

 

 


