
 

โครงสรางหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ 

ช้ันตน ๑ -๒ -๓ (ป.๑ - ๒ - ๓) 

เร่ืองแบบฝกอานและเขียนภาษอังกฤษ เลม l.ll.lll 

เนื้อเร่ืองโดยสรุป   

 ๑.  ใชแบบเรียนการฝกอานและเขียนภาษาอังกฤษ เลม ๑- ๒ -๓ ระดับชั้นอนุบาล ๑-๒-

๓ ของสำนักพิมพอักษราพิพัฒน บางกอกนอย กรุงเทพฯ ฯ 

 ๒.  เนื้อเร่ืองแตละเลมจะมีการฝกเขียน อานสระและพยัญชนะภาษาอังกฤษ มีทั้งแบบ 

ตัวพิมพใหญ ตัวพิมพเล็ก ตัวเขียนใหญ ตัวเขียนเล็ก 

๓. มีรูปภาพประกอบ  คำศัพทงายๆ แตละคำศัพท  

 

ช้ันกลาง ๑ (ป.๔) 

เร่ือง  Mahchula English  Primer for Yong Buddhists Book  ll 

เนื้อเร่ืองโดยสรุป  - เบ้ืองตนฝกหัดการเขียนพยัญชนะและสระตัวเลขและวัน เดือน ป 

   - ศึกษาหลักไวยากรณ และเนนทักษะการเขียน พูด ฟง 

 - ทั้งหมด ๑๐  บทเรียน และแตละบทจะมี แบบฝกทักษะในการเขียนตาม

คำบอก 

Lesson  one   การฝกใช  This is 

Lesson two การฝกตั้งคำถาม What is this และ is this,that 

Lesson three การตอบคำถามแบบงายๆ ทั้งประโยคเอกพจน และพหูพจน 

   เอกพจน      พหูพจน 

   He his    They - their 

   She - her    You – Your 

Lesson five บทสนทนาระหวางครูกับนักเรียน และอาน แตงประโยค และตั้งคำถามประกอบ

รูปภาพ 

Lesson Six อานเร่ืองตามรูปภาพและสนทนากับตอบคำถามเร่ืองนั้นๆ 

Lesson Seven-eight อานเร่ืองจากรูปภาพ และตอบคำถามการใช have , has, How  

    many 

Lesson nine บทสนทนาระหวางครูกับนักเรียน อานเร่ืองส้ัน และตอบคำถาม 



Lesson ten อานเร่ืองประกอบรูปภาพแลวอานเร่ืองส้ันแลวตอบคำถาม 

 

ช้ันกลาง ๒ (ป.๕) 

เร่ือง  Mahachula  English  Coures  for Young  Buddhists Book  ll 

 - ทั้งหมดมี  ๑๔  บทเรียน ซึ่งแตละบทจะมีแบบฝกหดัทายบทใหผูสอนได

ประเมินผล นักเรียน 

  - ฝกทักษะ การอาน เขียน พูด และฟง 

Lesson  one  - Four การใช this , that ในประโยคบอกเลา ประโยคปฏิเสธ  

  และประโยคคำถาม 

Lesson  Five – six การอานเร่ืองประกอบภาพ และตอบคำถาม 

Lesson seven การใช have ,has These are  บทสนทนาระหวางครู-นักเรียน และอาน

เร่ืองส้ัน เกี่ยวกับประวัติยอของเจาชายสิทธัตถะ 

Lesson eight การใช  How  many  คุณศัพท และอานเร่ืองส้ันเกี่ยวกับเจาชายสิทธัตถะ

อยูในสวน 

Lesson nine การอานเร่ืองส้ันเกี่ยวกับบิดามารดา การศึกษาของเจาชายสิทธัตถะ และ

การตอบคำถาม 

Lesson  ten การเรียนเกี่ยวกับ วัน เดือน และนับเลข อานเร่ืองส้ัน เกี่ยวกับการประทับ

อยูในปราสาท  ๓ หลัง  และตอบคำถาม 

Lesson  eleven การใช A, An, และอานเร่ืองส้ันเกี่ยวกับเจาชายสิทธัตถะ อภิเษกสมรสและ

ตอบคำถาม 

Lesson twelve  การใช I, You,We, They, He, She,IT  ในการฝกพูด และอานเร่ืองส้ัน

เกี่ยวกับเจาชายสิทธัตถะออกบวช 

Lesson thirteen การใชไวยากรณ และอานเร่ืองส้ัน เกี่ยวกับพระพุทธเจา ทรงบำเพ็ญเพียร 

และตรัสรู ตอบคำถามทายบท 

Lesson  fourteen พูดเกี่ยวกับเวลา ทั้งประโยคบอกเลาและประโยคคำถามอานเร่ืองส้ัน

เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันครอบครัวกิตติ และตอบคำถาม 

 

ช้ัน กลาง  ๓ (ป.๖) 

เร่ือง 



เนื้อเร่ืองโดยยอ มี ๗  บทเรียน และแตละบทเรียนจะมีแบบฝกหัดทายบทใหนักเรียน

ทบทวน 

Lesson one อานเร่ืองส้ันเกี่ยวกับการไปเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย การใช do, does 

และประโยคถาม 

Lesson  two การอานเร่ืองส้ันเกี่ยวกับ กิจประจำวันของโสภา และประเสริฐ การใชเวลา 

และตอบคำถาม 

Lesson three การอานเร่ืองส้ันเกี่ยวกับการสอนของพระอาจารย การใชไวยากรณ และ

ตอบคำถาม 

Lesson  four การอานเร่ืองส้ันเกี่ยวกับวัดเบญจมบพิตรและตอบคำถาม 

Lesson  five การอานเร่ืองส้ันเกี่ยวกับ  วัน เดือน ป 

Lesson  six การอานเร่ืองส้ันเกี่ยวกับ ชีวิตประจำวันในตอนเชาของชาวพุทธ 

Lesson seven  การอานบทสนทนาระหวางชิต กับ โสภา 

 

ช้ันปลาย ๑  (ม.๑) 

เร่ือง  Mahachula English Course for Young Buddhist Book lll  

 เนื้อเร่ืองทั้งหมด มี ๕ บทเรียนแตละบทจะเนนหลักไวยากรณ ฝกทักษะทั้ง ๔  อาน เขียน 

พูด และฟงตอบคำถามทายบท 

Lesson  one อานเร่ืองส้ันของเด็กชายสุวิทย การใชหลักไวยากรณ และตอบคำถาม 

Lesson  two อานเร่ืองเกี่ยวกับประเทศไทย  การใชหลักไวยากรณ และตอบคำถาม 

Lesson three อานเร่ืองส้ันเกี่ยวกับไปเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาจุฬาฯ และการ

สอนของพระอาจารย 

Lesson four  อานเร่ืองส้ันเกี่ยวกับพระนางเจาสิริมหามายาทรงบรรทมและทรงพระสุบิน

นิมิตเห็นชางถวายดอกบัว การใชหลักไวยากรณ และตอบคำถาม 

 

ช้ันปลาย ๒ (ม.๒) 

เร่ือง  Jataka tales Book l 

เนื้อเร่ืองโดยสรุป   มี ๙ เร่ืองใหญ 

  - มีสระ พยัญชนะ ภาษาโรมันเทียบสระ และพยัญชนะไทย 

  - มีคำศัพทแตละบทเรียน และคำตอบคำถามทายบทเรียนแตละบท 



หัวเร่ืองมี   the Lion and the Boar , The Mosquito and the Foolish 

Son, The Ass in the Lions Skin , The Owl and the Crow, The 

Dishonest Trader, The Twofold Failure, The Foolish Planters 

And the Oxen and the Pig 

 

ช้ันปลาย ๓ (ม.๓) 

เร่ือง  Jataka Tales Book ll 

เนื้อเร่ืองโดยสรุป  - มีสระ พยัญชนะภาษาโรมันเทียบสระ และพยัญชนะไทย 

  - มีคำศัพทแตละบทเรียน และคำถามทายบทเรียนแตละบท 

หัวเร่ือง มี  The Tree – Spirits and the Two Beasts ,The Tail of the Cow , 

The Three Friends, The Brahmin and the Ox , The GreatYellow 

King, The Hungers Messenger, The Spell of Subduing The 

world and the Greatest King 

 

 

 

ช้ันสูง ๓ (ม.๖) 

เร่ือง  lntroduction to Buddhism Book  ll 

เนื้อเร่ืองโดยสรุป - มี  ๙  บทเรียน แตละบทเรียนจะมีคำศัพท และคำถามทายบทเรียน 

  -มีสระ พยัญชนะ  ภาษาโรมันเทียบสระพยัญชนะไทย 

หัวขอเร่ืองมี   Early Development of Buddhism, Buddhism of the Southern 

School, Buddhism  of the  Northen  School  Buddhism Came 

to the West, Western Buddhism and the Buddhist Revival in 

Asia Buddhism and the West and Quotations from Some Great 

Minds 

 

 

ขอบขายเนื้อหาวิชาสูงพิเศษ ๑ 



๑.วิชาประวัติพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในเอเชีย พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย 

พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา พระพุทธศาสนาในประเทศเนปาล พระพุทธศาสนาใน

ประเทศภู ฐาน  พระพุทธศาสนาในประเทศบั งคลาเทศ  พระพุทธศาสนาปากีสถาน 

พระพุทธศาสนาในประเทศอัฟกานิสถาน พระพุทธศาสนาในรัฐสิกขิม 

๒.วิชาพระวินัยปฎก  ความหมายของพระวินัยปฎก ความสำคัญของพระวินัยปฏก ,ประวัติของ

พระวินัยปฎกนิยามศัพทวา “วินัย” โครงสรางพระวินัยปฎก,วัตถุประสงคของการบัญญัติพระวินัย

ของบรรพชิต และคฤหัสถ วิเคราะหเนื้อหาในพระวินัยปฎก , ประยุกตสาระสำคัญจากพระวินัย

ปฎกสูการปฏิบัติ 

๓.สัมมนาวิชาการทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนากับการปกครอง,พระพุทธศาสนากับ

การศึกษา,พระพุทธ- ศาสนา กับเศรษฐกิจ,พระพุทธศาสนากับกฎหมาย,พระพุทธศาสนากับ

สังคมศาสตร ,พระพุทธศาสนา กับ การสาธารณสุข ,พระพุทธศาสนากับ วิทยาศาสตร ,

พระพุทธศาสนากับภาษาศาสตร,พระพุทธศาสนากับอักษรศาสตรพระพุทธศาสนากับนิเทศศาสตร,

พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา,พระพุทธศาสนากับชนชั้นทางสังคม 

ขอบขายช้ันสูงพิเศษ ๒ 

๑.วิชาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา : พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย,พระพุทธศาสนาใน

ประเทศพมา,พระพุทธศาสนาในประเทศไทย , พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย ,

พระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร,พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย,พระพุทธศาสนาใน

ประเทศลาว,พระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม,พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา,

พระพุทธศาสนาในประเทศฟลิปปนส 

๒.วิชาพระสุตตันตปฎก : ความหมายของพระสุตตันตปฎก,ความสำคัญของพระสุตตันตปฎก,พระ

สูตรที่สำคัญ,โครงสรางพระสุตตันตปฎก,วิเคราะหเนื้อหาในพระสุตตันตปฎก,ประยุกตหลักธรรม

จากพระสุตตันตปฎกสูการปฏิบัติ 

๓.สัมมนาวิชาการทางพระพุทธศาสนา : พระพุทธศาสนากับการเกิดใหม,พระพุทธศาสนากับ

หลักธรรม,พระพุทธศาสนากับปญหาวัยรุน,พระพุทธศาสนากับปญหายาเสพติด,พระพุทธศาสนา

กับการทำแทง,พระพุทธศาสนากับปญหาการเพ่ิมประชากร,พระพุทธศาสนากับการพัฒนา

ประชาธิปไตย,พระสงฆกับการอนุรักษมรดกไทย,พระสงฆกับการพัฒนาเยาวชนของชาติ,พระสงฆ

กับการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

 



 

 

ขอบขายเนื้อหาวิชาช้ันสูงพิเศษ ๓ 

๑.วิชาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา : พระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออก ยุโรป อเมริกา และ

ออสเตรเลีย,พระพุทธศาสนาในประเทศธิเบต,พระพุทธศาสนาในประเทศจีน,พระพุทธศาสนาใน

ประเทศมองโกเลีย,พระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี,พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ ปุน,

พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษ,พระพุทธศาสนาในประเทศเยอรมัน,พระพุทธศาสนาใน

ประเทศฝร่ังเศส,พระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอรแลนด ,พระพุทธศาสนาในประเทศ

สวิตเซอรแลนด,พระพุทธศาสนาในประเทศแคนาดา,พระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลีย 

๒.วิชาพระอภิธรรมปฎก : ความหมายของพระอภิธรรมปฎก,กำเนิดพระอภิธรรม,พระพุทธเจา

เสด็จไปแสดงพระอภิธรรมบนดาวดึงส,เหตุที่เสด็จขึ้นไปแสดงธรรมบนดาวดึงส,อานิสงสการฟง

พระอภิธรรม,การเรียนพระอภิธรรมมีความจำเปน,พระเถระผูนำพระอภิธรรมสืบตอกันมา,

ความเห็นของเกจิอาจารยเกี่ยวกับพระอภิธรรม,พระพุทธดำรัสถึงเทวดา,ความเห็นของปราชญ

เกี่ยวกับคัมภีรพระอภิธรรม,โครงสรางพระอภิธรรม,วิเคราะหเนื้อหาพระอภิธรรม,ประยุกต

หลักธรรมจากพระอภิธรรมปฎกสูการปฏิบัติ 

๓.สัมมนาวิชาการทางพระพุทธศาสนา : สถาบันสงฆกับสังคมไทย,พระพุทธศาสนากับการพัฒนา

คุณภาพมนุษย,พระพุทธศาสนากับสันติภาพโลก,พระพุทธศาสนากับเสรีภาพ,พุทธธรรมขัดขวาง

การพัฒนาประชาธิปไตยจริงหรือ,หลักสันโดษกับการพัฒนาประเทศ,พระสงฆกับการสอนศีลธรรม

ในโรงเรียน,พระพุทธศาสนาในทัศนะของวัยรุน,พระพุทธศาสนาในทัศนะของปญญาชน,พระสงฆ

เปนกาฝากของสังคมจริงหรือ,ความหมายของ “นิพพาน”ในพระพุทธศาสนา,พระมหากษัตริยกับ

ศาสนูปถัมภก,ความแตกตางระหวางการใหความอุปถัมภภายใตราชาธิปไตยกับประชาธิปไตย 
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