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บทที่ 1 
ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

 การจัดการเรียนรูในสถานศึกษาหรือในหนวยงานใดก็ตาม ยอมตองมีหลักสูตร
เปนแนวทางสําหรับดําเนินการ  การจัดการเรียนรูจึงจะดําเนินไปตามทิศทางที่มีเปาหมาย
ชัดเจน และผูผานการเรียนรูมีคุณลักษณะอันพึงประสงคครบถวน 
 
ความหมายของหลักสูตร 
 หลักสูตร (Curriculum) หมายถึง ประสบการณทั้งมวลหรือประสบการณทั้งหมดที่
สถานศึกษา หนวยงาน องคกร หรือบุคคลใดก็ตาม จัดใหแกผูเรียน 
 จากความหมายนี้ หลักสูตรจะครอบคลุม 3 สวน ตอไปน้ี 
 1.  เอกสารที่เปนแนวทางสําหรับการจัดการเรียนรู ประกอบดวย หลักการหรือ
เปาหมายของหลักสูตร จุดมุงหมาย โครงสราง เน้ือหาสาระและประสบการณเรียนรู เวลา
เรียน แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแนวดําเนินการใชหลักสูตร 
 2.  ประสบการณเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนตามแนวทางที่กําหนด
ในเอกสาร ประกอบดวยกิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมนอกชั้นเรียนในสถานศึกษา เชน 
กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีไทย กีฬาสี เปนตน  กิจกรรมนอกสถานศึกษา 
เชน ทัศนศึกษา กิจกรรมคายพักแรม กิจกรรมพัฒนาชุมชน เปนตน 
 3.  ผลการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับระหวางการเรียนรู และเมื่อจบหลักสูตร ซ่ึงเปนไป
ตามเปาหมายที่คาดหวังไว 
 
องคประกอบของหลักสูตร (curriculum components) 
 หลักสูตรทุกหลักสูตรตองมีองคประกอบหลักอยางครบถวน แมวาบางหลักสูตร
อาจมีองคประกอบอื่น ๆ เพ่ิมเติมจากองคประกอบหลักดังตอไปน้ีไดก็ตาม 
 1.  หลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตร 
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หลักการของหลักสูตรแสดงถึงเปาหมายปลายทางของหลักสูตรและ
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร สวนจุดมุงหมายหรือจุดหมายของหลักสูตรระบุคุณลักษณะ 
หรือลักษณะที่พึงประสงคของผูจบหลักสูตร 
 2.  โครงสรางของหลักสูตร 

สวนที่เปนโครงสรางของหลักสูตรแสดงใหเห็นวาหลักสูตรน้ันมีรูปแบบการ
จัดหลักสูตรอยางไร เชน แบงกลุมวิชาอยางไร มีกี่กลุมวิชา หรือแบงเปนกลุมสาระการ
เรียนรู แบงเปนหนวย มีกี่กลุมสาระการเรียนรู มีกี่หนวย เปนตน 
 3.  เวลาเรียน 

องคประกอบสวนน้ีแสดงจํานวนเวลาที่กําหนดใหผูเรียนเรียนในแตละกลุม
วิชา หรือกลุมสาระการเรียนรู จํานวนเวลาเรียนแตละภาคเรียน และจํานวนเวลาเรียน
ตลอดหลักสูตร 
 4.  เน้ือหา สาระการเรียนรู ประสบการณการเรียนรู 

องคประกอบสวนน้ีของหลักสูตรรวมถึงเน้ือหาวิชาที่เปนความรู สาระที่
เกี่ยวกับเจตคติ คานิยม ความคิดเห็น ความรูสึกที่ดี ที่ถูกตอง และสาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาจิตใจและประสบการณที่สรางเสริมทักษะ พฤติกรรม และการปฏิบัติอยาง
ชํานาญ คลองแคลว 
 5.  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

สวนน้ีของหลักสูตรจะเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน และกิจกรรม
ของสถานศึกษาที่จะจัดใหแกผู เ รียน เพื่อใหผู เ รียนเรียนรู เ น้ือหาสาระและได รับ
ประสบการณครบถวนตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 6.  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู  

สวนน้ีจะระบุวิธีการและเกณฑที่จะใชในการตรวจสอบวาผูเรียนหรือผูที่จะ
จบหลักสูตรมีคุณลักษณะครบตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

 
การพัฒนาหลักสูตร (curriculum development)  มี 2 ความหมาย คือ 
 1.  การสรางหลักสูตรใหมซ่ึงเปนหลักสูตรที่ยังไมเคยมีมากอน 
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 2.  การปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีข้ึน หรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใชอยู
เดิมมาใชหลักสูตรใหมที่สรางขึ้นทดแทน 
 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 ในการพัฒนาหลักสูตรใดก็ตาม ไมวาจะเปนการพัฒนาหลักสูตรในความหมายที่ 
1 หรือในความหมายที่ 2 ผูพัฒนาหลักสูตรจะตองดําเนินการเปนขั้นตอน ดังน้ี 

1.  การวิเคราะหและรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน 
2.  การกําหนดหลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตร 
3.  การเลือกและจัดลําดับเน้ือหาและประสบการณเรียนรู 
4.  การกําหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5.  การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรและการปรับแกกอนนําไปใช 
6.  การนําหลักสูตรไปใช 
7.  การประเมินผลหลักสูตร 
8.  การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

 ในขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหและรวบรวมขอมูลพื้นฐาน จะกระทํากอนที่จะจัด
หลักสูตร ขอมูลที่ตองวิเคราะหและรวบรวม ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญา
การศึกษา จิตวิทยา ลักษณะและสภาพปจจุบันของสังคม ปญหาของสังคมและวัฒนธรรม 
ธรรมชาติของความรู ลักษณะและพัฒนาการของผูเรียน 
 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา เปนการวิเคราะหและ
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ประยุกตมาจากหลักปรัชญากลุมตาง ๆ ซ่ึง
ผูพัฒนาหลักสูตรจะตองตัดสินใจวาในการพัฒนาหลักสูตรครั้งน้ีจะยึดแนวความคิดจาก
หลักปรัชญากลุมใดมาประยุกตใช 

สวนการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา และทฤษฎีการเรียนรู จะชวย
ใหผูพัฒนาหลักสูตรเขาใจเปนอยางดีวามนุษยเรียนรูไดอยางไร จะเรียนรูไดดีใน
สถานการณหรือเง่ือนไขใด และสถานการณหรือเง่ือนไขใดเปนอุปสรรคตอการเรียนรู 
 สําหรับขอมูลพ้ืนฐานดานสังคม วัฒนธรรม คานิยม ระบบการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ ครอบครัว ทั้งในแงของลักษณะและสภาพปจจุบัน ปญหาและการเปลี่ยนแปลง
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จะตองเปนปจจุบันและคาดคะเนไปในอนาคตในชวงเวลาหนึ่งประมาณ 5-10 ปดวย  
เพ่ือใหหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกับสภาพปจจุบันของสังคมและสามารถใชได
ในอนาคตระยะหนึ่งดวย 
 นอกจากนี้ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของความรูในสาขาวิชาตาง ๆ ที่จะ
บรรจุในหลักสูตรจะตองทันสมัย ถูกตอง และสอดคลองกับลักษณะและพัฒนาการของ
ผูเรียนในแตละวัย 
 ในข้ันตอนที่ 2  การกําหนดหลักการของหลักสูตร แสดงใหเห็นถึงเปาหมาย
ปลายทางของหลักสูตรและจุดเนนหรือลักษณะเฉพาะของหลักสูตรน้ัน สวนจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรแสดงความคาดหวังวาผูเรียนที่จบหลักสูตรนี้จะมีคุณลักษณะอยางไร 
 ในข้ันตอนที่ 3  การเลือกและจัดลําดับเน้ือหาสาระและประสบการณการเรียนรู 
ทําโดยคํานึงถึงวาเนื้อหาสาระและประสบการณเรียนรูที่เลือกมาจัดไวในหลักสูตรตองชวย
ใหผูเรียนมีคุณลักษณะครบตามที่กําหนดไวในจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 ในข้ันตอนที่ 4  การกําหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปน
การกําหนดวิธีการที่จะตรวจสอบวาผูเรียนเกิดการเรียนรูจนบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ในแตละวิชาตลอดหลักสูตร และบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรแลวหรือยัง 
 ในขั้นตอนที่ 5  การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร เปนการศึกษาความถูกตอง
เหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบของหลักสูตรที่จัดทําเสร็จแลว เพ่ือ
ปรับปรุงแกไขสวนที่ยังไมสมบูรณใหเรียบรอยกอนนําไปใชจริง ซ่ึงอาจจะใชวิธีการให
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบ หรือประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น หรือทดลองใชหลักสูตรแบบ
นํารองและมีคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลหลักสูตรเปนระยะอยางเปนระบบ 
 ในข้ันตอนที่ 6  การนําหลักสูตรไปใช คือการนําหลักสูตรไปปฏิบัติหรือนําไป
จัดการเรียนรู ในสภาพจริงในสถานศึกษา ในองคกร หรือในหนวยงาน 
 ในขั้นตอนที่ 7  การประเมินผลหลักสูตร เปนการตรวจสอบวาหลักสูตรที่
นําไปใชแลวน้ันบรรลุผลสัมฤทธิ์ครบถวนหรือมากนอยเพียงใด 
 ในข้ันตอนที่ 8  การปรับปรุงแกไขหลักสูตร เปนการนําผลที่ไดจากการประเมิน
หลักสูตรมาปรับปรุงแกไขในสวนที่ยังบกพรองอยู 
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ความสัมพนัธระหวางการพัฒนาหลักสูตรกับการจัดการเรียนรู 
 จากขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร จะเห็นไดวาในขั้นตอนที่ 6  การนํา
หลักสูตรไปใช เปนข้ันตอนที่นําหลักสูตรไปเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู ดั้งน้ันการ
พัฒนาหลักสูตรกับการจัดการเรียนรูจึงมีความสัมพันธกันดังแผนภูมิตอไปน้ี 
 
 1.  การวิเคราะหและรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน 

2.  การกําหนดหลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตร 
3.  การเลือกและจัดลําดับเน้ือหาและประสบการณการเรียนรู 
4.  การกําหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5.  การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรและการปรับแกกอนนําไปใช 
6.  การนําหลักสูตรไปใช 
7.  การประเมินผลหลักสูตร 
8.  การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
 

กระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 
1.  การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังหรือจุดประสงคการเรียนรู 
2.  การเลือกและจัดเนื้อหาและประสบการณการเรียนรู 
3.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
4.  การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทของครูในการพัฒนาหลักสูตร 
 ในการพัฒนาหลักสูตร เปนการยากที่ใครคนใดคนหนึ่งจะทําคนเดียวตามลําพัง 
ตองรวมกันทําเปนกลุม ซ่ึงจะทําใหมีมุมมองที่กวางขวางขึ้น เพราะทุกคนในกลุมได
รวมกันอภิปรายและถกเถียงกัน และถาเปดโอกาสใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาไดรวมแสดง
ทัศนะดวย นอกเหนือจากกลุมนักการศึกษา และกลุมครูแลว จะทําใหหลักสูตรสมบูรณข้ึน 
 หลักสูตรที่จัดทําขึ้นตองพิจารณาตัวแปรหลายอยาง ทั้งดานสภาพสังคม วัยของ
ผูเรียน ระดับความออนดอยของผูเรียน พัฒนาการทางปญญาและจิตใจของผูเรียน เพื่อจะ
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ไดจัดหลักสูตรไดเหมาะสมกับผูเรียน ดังน้ัน คําจํากัดความของ “หลักสูตรที่ดี” จะแตกตาง
กันไปในแตละสถานที่ ครูและกลุมบุคคลที่รวมพัฒนาหลักสูตรจึงตองรวบรวมขอมูลทั้ง
ดานสังคม ปรัชญา และผูเรียน ในสภาพแวดลอมของตนเอง การจัดการเรียนรูตาม
หลักสูตรก็จะแตกตางกันไปในแตละสภาพแวดลอมดวย 
 เน้ือหาจากหลักสูตรไมสามารถไหลไปสูสมองและความคิดของผูเรียนโดยตรง 
หรือครูไมสามารถจะจับขอมูลใหมใสเขาไปในสมองของผูเรียนไดอยางสมบูรณ แตครูจะมี
บทบาทในการตีความ (interpret)  ปรับและแปลง (modify)  เพิ่ม (augment)  และเลือก
บทเรียนที่จะเปนประโยชนแกผูเรียน รวมถึงตรวจสอบความถูกตองของบทเรียนใหมและ
แหลงขอมูลที่เช่ือถือได เพ่ือนํามาจัดโปรแกรมการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน ผูเรียนจะ
เกิดการเรียนรูและไดรับประสบการณ 
 
ผูเรียนกับหลักสูตร 
 เน่ืองจากหลักสูตรเปนแผนที่เปนแนวทางสําหรับการจัดการเรียนรู และผูเรียน
ไดรับผลจากการจัดการเรียนรูน้ัน  เม่ือครูพบขอมูลใหมหรือสถานการณใหมก็จะบรรจุ
เพ่ิมเติมเขาไปในหลักสูตร  ผูเรียนในแตละช้ันเรียนมีประสบการณชีวิตและพื้นฐานความรู
แตกตางกันอยางมาก และสะทอนความคิดที่แตกตางกันตามภูมิหลังครอบครัว ศาสนา 
เช้ือชาติ และลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ของแตละบุคคล  ดังน้ันผูเรียนแตละคนจึงใชวิธีการ
ตีความขอเท็จจริงในหลักสูตรที่แตกตางกัน การจัดประสบการณการเรียนรูของครูจึงเปน
แบบเดียวไมได ตองหลากหลาย ทําใหงานของครูเปนงานที่ยากและทาทาย แมวาจะมี
หลักสูตรที่ออกแบบอยางดีที่สุดแลวก็ตาม 
 หลักสูตรที่ดีจะเปนตัวกระตุนและนําใหมีการจัดการเรียนรูที่ดี และชวยใหผูเรียน
สามารถตีความสิ่งที่เรียนรูเปนประสบการณของตัวเองได 
 
ลักษณะของหลักสูตรที่ดี 
 เซเลอร และคณะ (Saylor and others 1981: 48 อางใน นิรมล  ศตวุฒิ 2548: 
90)  ไดกําหนดเกณฑที่แสดงความเปนหลักสูตรที่ดีไวโดยสรุปดังน้ี 

 



 

TL 224 

 

7

 1.  กลุมบุคคลที่รับผิดชอบในการวางแผนหลักสูตรประกอบดวยผูที่ควรจะมีสวน
เกี่ยวของ 
 2.  ขอมูลเกี่ยวกับผู เ รียน สังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติของความรู และ
กระบวนการเรียนรูเพียงพอ 
 3.  หลักสูตรเปนสวนหน่ึงของแผนการศึกษาของชุมชน สนองความตองการ
ทางการศึกษาของประชากรและชุมชน 
 4.  ความตองการจากภายนอกและความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวของถูก
ผสมผสานและปรับเขามาในกระบวนการของหลักสูตรอยางสมดุล 
 5.  เปาหมายของหลักสูตรกําหนดไวชัดเจน เปนที่เขาใจ สะทอนคุณคาและ
เจตนารมณชัดเจน ลึกซ้ึง สมดุล เปนจริง และเปดโอกาสใหปรับใหเหมาะสมได 
 6.  ประสบการณเรียนรูสัมพันธสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร 
 7.  ประสบการณเรียนรูไมซํ้าซอน มีความตอเน่ือง ครอบคลุมทุกกลุมพฤติกรรม 
 8.  ประสบการณเรียนรูเนนการเรียนรูโดยการนําตนเอง (self-directed learning)  
เนนการพัฒนาตนเอง สมรรถภาพทางสังคม ทักษะการเรียนรูที่ตอเนื่อง และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ 
 9.  ประสบการณเรียนรูคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
 10. หลักสูตรสะทอนใหเห็นความตั้งใจในการออกแบบการจัดประสบการณการ
เรียนรูที่เหมาะสม 
 11. หลักสูตรมีการวางแผนการประเมินหลักสูตรไวแลวทุกขั้นตอน 
 12. หลักสูตรโดยรวมมีความลึกซึ้งในทุกองคประกอบ 
 13. แตละสวนของหลักสูตรไดมีการอธิบายไวชัดเจนพอที่ผูเกี่ยวของในการใช
หลักสูตรจะเขาใจได 
 14. หลักสูตรไดวางแผนการใชทรัพยากรทางการศึกษาของสถาบันการศึกษา 
ชุมชนและศูนยสื่อการศึกษาไวอยางเต็มที่ 
 15. ผูสอนและผูเรียนไดมีโอกาสทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
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บทที่ 2 
การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

 การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนมา ใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนแนวทาง หลักสูตรน้ีเปนหลักสูตรแกนกลาง
ที่สถานศึกษาจะตองวิเคราะหขอกําหนดตาง ๆ ในหลักสูตร แลวนําไปพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 การที่ไดกลาววาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตร
แกนกลางนั้น หมายความวา หลักสูตรน้ีไดระบุเฉพาะขอกําหนดที่สําคัญ ๆ และประเด็น
หลัก ๆ สําหรับการจัดการศึกษา โดยท่ียังไมมีรายละเอียดในการนําไปจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษาและในชั้นเรียน สถานศึกษาตองพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมีรายละเอียด
จนถึงระดับช้ันเรียน 
 อยางไรก็ตาม เม่ือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได
ประกาศใชไประยะหน่ึงแลว กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําสาระการเรียนรูแกนกลาง
เพ่ือใหสถานศึกษานําไปเทียบเคียงและปรับใช ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดสาระการ
เรียนรูที่สถานศึกษาสามารถนําไปปรับใชจัดการเรียนรูในช้ันเรียน 
 
ขอกําหนดที่สําคัญในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
 จากการวิ เคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  พุทธศักราช  2544 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2545)  พบวามีขอกําหนดที่สําคัญ ๆ ที่จะนําไปเปนแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดังน้ี 
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ตารางที่ 1  หลักการและจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544
หลักการของหลักสูตร 
(=เปาหมายปลายทางของ
หลักสูตรและลักษณะเฉพาะ
ของหลักสูตร) 

1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติมุงเนน
ความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนจะไดรับ
การศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน โดยสังคมมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา 

3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง ตลอดชีวิต โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา 
และการจัดการเรียนรู 

5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และ
ประสบการณ 

จุดหมายของหลักสูตร 
(=คุณลักษณะอันพึงประสงค
ใหเกิดแกผูเรียน) 

1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มี
คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 

2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการ
เรียน และรักการคนควา 

3. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและ
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพ
ในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับ
วิธีการคิด วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 

4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร ทักษะการคิด การสรางปญหา และทักษะ
ในการดําเนินชีวิต 

5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและ
บุคลิกภาพที่ดี 
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 6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปน
ผูผลิตมากกวาผูบริโภค 

7. เขาใจประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย 
เปนพลเมืองดี ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย และพัฒนาสิ่งแวดลอม 

9. รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่ง
ที่ดีงามใหสังคม 

(กระทรวงศึกษาธิการ 2545 อางใน นิรมล  ศตวุฒิ 2549: 88-89) 
 
ตารางที่ 2  โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

ระดับชวงชั้น ชวงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 
ชวงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 
ชวงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
ชวงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
ชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2 เปนชวงแรกของการศึกษา
ภาคบังคับ  
มุงเนนใหผูเรียน 
- พัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการเรียนรูทางสังคม ทักษะ
พื้นฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิด
วิเคราะห การติดตอสื่อสาร และพ้ืนฐานความเปนมนุษย 

- มีบูรณาการอยางสมดุลทั้ งดานรางกาย  สติปญญา 
อารมณ สังคม และวัฒนธรรม 

ชวงชั้นที่ 3 เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ 
มุงเนนใหผูเรียน 
- สํารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง 
และพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน  
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 - พัฒนาทักษะพ้ืนฐานดานการเรียนรูและทักษะในการ
ดําเนินชีวิตใหมีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด 
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม 

- สรางเสริมสุขภาพสวนตนและชุมชน 
- มีความภูมิใจในความเปนไทย 
- มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ 
ชวงชั้นที่ 4 มุงเนน 
- การเพิ่มพูนความรูและทักษะเฉพาะดาน  
- ปลูกฝงความรู ความสามารถ และทักษะในวิทยาการและ
เทคโนโลยี 

- ใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค นําไปใชประโยชนใน
การศึกษาตอ และประกอบอาชีพ 

- มีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเองและประเทศ เปนผูนํา
และผูบริการชุมชนในดานตาง ๆ 

สาระการเรียนรู 
(=อ ง ค ค ว า ม รู  ทั ก ษ ะ 
กระบวนการเรียนรู คานิยม 
คุณธรรม จริยธรรม) 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร 
3. วิทยาศาสตร 
4. สังคมศึกษา ศาสนา                                                
และวัฒนธรรม 

5. สุขศึกษา และพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและ                                          
เทคโนโลย ี

8. ภาษาตางประเทศ 

เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษา
ตองใชเปนหลกัในการจัดการ
เรียนรูเพ่ือสรางพื้นฐานการคิด 
และเปนกลยทุธในการแกปญหา
และวิกฤติของขาต ิ

เปนสาระการเรียนรูที่
เสริมสรางพื้นฐานความเปน
มนุษย และสรางศักยภาพใน
การคิด และการทํางานอยาง
สรางสรรค 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
(=กิจกรรมที่ จัดใหผู เ รียน
พัฒนาความสามารถตาม
ศักยภาพ พัฒนาองครวม
ข อ ง ค ว า ม เ ป น ม นุ ษ ย ที่
สมบูรณทุกดาน และปลูกฝง
จิตสํานึกการทําประโยชน) 
 

1. กิจกรรมแนะแนว 
- สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนตาม
ความแตกตางระหวางบุคคล 

- ใหผูเรียนคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน 
- เสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ การ
เรียนรูเชิงพหุปญญา 

- ใหผูเรียนไดรับคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอ และ
การพัฒนาตนเองสูอาชีพ 

2. กิจกรรมนักเรียน 
- ใหผูเรียนศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน 
ประเมินและปรับปรุงการทํางาน ดวยตนเอง และ
ทํางานรวมกันเปนกลุม เชน ลูกเสือ เนตรนารี ยุว-
กาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน เปนตน  

มาตรฐานการเรียนรู 
(=ขอกําหนดคุณภาพผูเรียน
ด า น ค ว า ม รู  ทั ก ษ ะ 
ก ร ะบ วนก า ร  คุณธ ร รม 
จริยธรรม และคานิยม ของ
แตละกลุมสาระการเรียนรู 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

เม่ือผูเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก) 
2. มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
เม่ือผูเรียนเรียนจบแตละชวงชั้น (ป.3  ป.6  ม.3  ม.6)  

(กระทรวงศึกษาธิการ 2545 อางใน นิรมล  ศตวุฒิ 2549: 89-91) 
 
ตารางที่  3   การจัดเวลาเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 
เวลาเรียน 
ชวงชั้นที่ 1 
 

เรียนประมาณปละ 800-1,000 ชั่วโมง เฉลี่ยวันละ 4-5 
ชั่วโมง 

- จัดเวลาเรียนเปนรายป 
- ควรฝกทักษะดานการอาน การเขียน และการคิด
คํานวณ ประมาณรอยละ 50 ของเวลาเรียนทั้งหมด

 



 

  TL 224 14

ในแตละสัปดาห เพราะเปนทักษะพื้นฐานที่จําเปน 
- เวลาที่เหลือใชสอนใหครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เวลาเรียน 
ชวงชั้นที่ 2 
 

เรียนประมาณปละ 800-1,000 ชั่วโมง เฉลี่ยวันละ 4-5 
ชั่วโมง 

- จัดเวลาเรียนเปนรายป 
- ลดเวลาเรียนกลุมภาษาไทย และคณิตศาสตร เหลือ
ประมาณรอยละ 40  ของเวลาเรียนทั้งหมดในแตละ
สัปดาห แตยังตองฝกฝนทบทวนเปนประจํา 

- จัดเวลาเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนประมาณรอยละ 20 

- เวลาที่เหลือจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ใหผูเรียนมีโอกาสเลน
และปฏิบัติงานตาง ๆ 

เวลาเรียน 
ชวงชั้นที่ 3 
 

เรียนประมาณปละ 1,000-1,200 ชั่วโมง เฉลี่ยวันละ 5-6 
ชั่วโมง 

- จัดเวลาเรียนเปนรายป 
- จัดเวลาเรียนทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูใหสัดสวน
ใกลเคียงกัน 

- จัดเวลาเรียนกลุมภาษาไทย คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร ใหมากกวากลุมอ่ืน สําหรับผูเรียนที่จะ
ศึกษาตอ 

- จัดรายวิชาหรือโครงงานอาชีพสําหรับผูเรียนที่จะไป
ประกอบอาชีพ 

เวลาเรียน 
ชวงชั้นที่ 4 
 

เรียนประมาณปละ 1,200 ชั่วโมง เฉลี่ยวันละไมนอยกวา 6 
ชั่วโมง 

- จัดเวลาเรียนเปนรายภาคเรียน 
- จัดรายวิชาเรียนใหมีน้ําหนักวิชาเปนหนวยกิต คา
น้ําหนักวิชา 1 หนวยกิต ใชเวลาเรียน 40 ชั่วโมงตอ
ภาคเรียน 
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- ใหมีการเลือกเรียนบางรายวิชาในแตละกลุมสาระการ
เรียนรู ตามการเรียนเฉพาะสาขาของผูเรียน 

- จัดทํารายวิชาเพิ่มเติมที่นาสนใจ หรือที่มีความยาก
ในระดับสูงขึ้นไป สําหรับผูเรียนกลุมสาระการเรียนรู
นั้น ๆ ไดดี 

- อาจปรับรูปแบบการจัดหลักสูตรในกลุมศิลปะ และ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีใหเหมาะสม และอาจ
พัฒนาเปนวิชาเลือกเฉพาะทางในระดับสูง 

(กระทรวงศึกษาธิการ 2545 อางใน นิรมล  ศตวุฒิ 2549: 91-92) 
 
ตารางที่ 4  การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนรู การใชสื่อการเรียนรู การ

วัดและประเมินผลการเรียนรู 
แนวทาง 
การจัดหลักสูตร 

สถานศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้ 
1. จัดสาระการเรียนรูใหครบทั้ง 8 กลุม และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนในทุกชั้นและทุกภาคเรียน 

2. จัดทํารายวิชาในแตละกลุมสาระการเรียนรูใหครบถวน
ตามมาตรฐานที่กําหนด 

3. กําหนดมาตรฐานการเรียนรูเพ่ิมเติมในสวนที่สอดคลอง
กับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น และ
มาตรฐานการเรียนรูตามความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน 

4. จัดทําสาระการเรียนรูเพ่ิมเติมเปนรายวิชาใหม โดยเลือก
จากสาระการเรียนรู 8 กลุม ใหผูเรียนไดเลือกเรียน 

แนวทาง 
การจัดการเรียนรู 

1. ปลูกฝงดานปญญา พัฒนาการคิดสรางสรรค คิดอยางมี
วิจารณญาณ พัฒนาความสามารถทางอารมณ 

2. ปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง เขาใจตนเอง เห็น
อกเห็นใจผูอ่ืนสามารถแกไขขอขัดแยงทางอารมณได
ถูกตองเหมาะสม 

3. เนนการเรียนรู เ พ่ือเขาใจสถานการณ หาทางแกไข 
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โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับศาสนา และวัฒนธรรม 
4. ใชรูปแบบ กระบวนการ และวิธีการจัดการเรียนรูที่
หลากหลาย เนนการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง การ
เรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจาก
ธรรมชาติ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง การเรียนรูแบบ
บูรณาการ การเรียนรูคูคุณธรรม 

5. สอดแทรกกระบวนการคิ ดและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ในทุกกลุมสาระการเรียนรู กําหนดเปาหมาย
การเรียนรูรวมกัน ยึดผูเรียนเปนสําคัญ บูรณาการการ
เรียนรูจากกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันหรือตางกลุม 

การใชสื่อการเรียนรู 1. ใชสื่อการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูดวย
ตนเอง 

2. ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนรู
ขึ้นเอง หรือใชสื่อที่มีอยูรอบตัว และในระบบสารสนเทศ 
และใหมีความหลากหลายเพื่อกระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการ
แสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง ลึกซึ้งและ
ตอเน่ือง 

การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู 

1. เนนการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน
เต็มตามศักยภาพ 

2. มีการวัดและประเมินผล 3 ระดับ 
2.1 ระดับชั้นเรยีน: มุงหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนา

ดานความรู ทกัษะกระบวนการ คุณธรรม และคานิยม
หรือไม 

2.2 ระดับสถานศึกษา: ตรวจสอบความกาวหนาดานการ
เรียนรูรายป และรายชวงชั้น นําผลไปพัฒนาการเรียน
การสอนและคุณภาพผูเรียน และพิจารณาตัดสินการ
เลื่อนชวงชั้น มีการจัดสอนซอมเสริมสําหรับผูที่ไม
ผานมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระตาง ๆ 

 

 



 

TL 224 

 

17

2.3 ระดับชาติ: ประเมินผูเรียนที่เรียนปสุดทายของแตละ
ชวงชั้น นําผลไปพัฒนาคุณภาพผูเรียน และคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง 

(กระทรวงศึกษาธิการ 2545 อางใน นิรมล  ศตวุฒิ 2549: 93-94) 
 
เม่ือวิเคราะหขอกําหนดตาง ๆ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 

แลว สถานศึกษาจะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดเหลานี้ 
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บทที่ 3 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
 ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 น้ัน  สถานศึกษาตองพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางที่สําคัญ 2 ประการ 
คือ 

1.  พัฒนาผูเรียนทุกคน 
1.1 ใหเกิดความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียนรู 
1.2 สรางกําลังใจและเราใจใหเกิดความกาวหนาใหมากที่สุด 
1.3 ใหมีความรูสูงสุด และมีประสบการณ 
1.4 สรางความเขมแข็ง ความสนใจ และความมั่นใจ 
1.5 ใหเรียนและทํางานอยางเปนอิสระและรวมใจกัน 
1.6 ใหมีทักษะการเรียนรูสําคัญ ๆ 
1.7 ไดขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร 
1.8 สงเสริมความอยากรูอยากเห็น 
1.9 มีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 

 2.  สงเสริมการพัฒนาจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม และวัฒนธรรมแกผูเรียน 
2.1 พัฒนาหลักการในการจําแนกระหวางถูกและผิด 
2.2 เขาใจและศรัทธาในความเชื่อของตน ความเชื่อและวัฒนธรรมที่

แตกตางกัน และอิทธิพลของความเชื่อตอตัวบุคคลและสังคม 
2.3 พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียน 
2.4 ชวยใหผูเรียนเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ สามารถชวยพัฒนา

สังคมใหมีความเสมอภาค 
2.5 พัฒนาความตระหนัก เขาใจและยอมรับสภาพแวดลอมที่ตนดํารงชีวิต

อยู ยึดม่ันในการรวมกันพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งระดับสวนตน ระดับทองถิ่น 
ระดับชาติ และระดับโลก 
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2.6 สรางใหผูเรียนมีความพรอมในการเปนผูบริโภคที่ตัดสินใจแบบมีขอมูล 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2545) 

 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 ดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี (นิรมล  ศตวุฒิ 2549: 94-100) 
 1.  ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน โดยศึกษาและวิเคราะหจากขอมูล 3 
สวน คือ 

1.1 ขอมูลจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
และเอกสารประกอบหลักสูตร เชนคูมือแตละกลุมสาระการเรียนรู 

1.2 ขอมูลสถานศึกษา ตลอดจนเอกลักษณและจุดเนนของสถานศึกษา 
1.3 ขอมูลเกี่ยวกับชุมชนและ/หรือทองถิ่นที่สถานศึกษาต้ังอยู 

2.  กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจหรือภารกิจ เปาหมายและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ตามขอมูลพ้ืนฐานที่ศึกษา วิเคราะห และรวบรวมมาได 
 2.1  วิสัยทัศน หมายถึง เจตนารมณ อุดมการณ อนาคตที่พึงประสงคของ
สถานศึกษา เปนการมองไปขางหนาและแสดงเอกลักษณเฉพาะของสถานศึกษาน้ัน ๆ 
รวมท้ังครอบคลุมขอมูลพ้ืนฐานที่วิเคราะหไวแลว เปนการแสดงทิศทางการพัฒนาของ
สถานศึกษาไปสูจุดมุงหมายที่เปนจุดเนนสําคัญ ซ่ึงวิสัยทัศนน้ีจะกําหนดในลักษณะที่เปน
แรงกระตุนและสรางศรัทธาใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายรวมกันพัฒนาผูเรียนและ
สถานศึกษาไปสูจุดหมาย เชน 
ตัวอยางที่ 1 “โรงเรียน.................มุงพัฒนาเยาวชนใหมีความรูคูคุณธรรม 
  มีพลานามัยสมบูรณ มีความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 
  มีความรูเพ่ือศึกษาตอและประกอบอาชีพ ตระหนักถึงการ 
  แกไขปญหาของชุมชน และพัฒนาสิ่งแวดลอม โรงเรียนเปน 
  แหลงความรูของชุมชน” 
ตัวอยาง 2 “โรงเรียน.................สรางนักกีฬาที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม 
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  มีความรูพื้นฐาน สรางเสริมความรูและทักษะดานกีฬาและการออกกําลัง 
  แกชุมชน” 
ตัวอยางที่ 3 “โรงเรียน..................พัฒนาเยาวชนใหมีความรูพื้นฐาน มีทักษะ 
  การประกอบอาชีพของทองถิ่น ตระหนักถึงการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 
  สงเสริมใหบุคลากรในชุมชนและทองถิ่นพัฒนาและใชภูมิปญญาทองถิ่น” 
ตัวอยางที่ 4 “โรงเรียน..................พัฒนาความถนัดและทักษะดานดนตรี ขับรอง 
  และนาฏศิลป ควบคูกับความรูพื้นฐานและคุณธรรมจริยธรรม 
  สรางเสริมความรูและทักษะทั้งสามดานแกชุมชน” 
 2.2 พันธกิจหรือภารกิจ แสดงวิธีดําเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือบรรลุ
วิสัยทัศนและนําไปสูการวางแผนปฏิบัติตอไป การกําหนดภารกิจจึงตองกําหนดให
สอดคลองกับวิสัยทัศน โดยนําวิสัยทัศนแตละประเด็นมาวิเคราะหแลวแจกแจงภารกิจให
ละเอียด เชน 

จากวิสัยทัศน ตัวอยางที่ 1 อาจกําหนดพันธกิจหรือภารกิจ ดังน้ี 
- สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทุกวิชา และจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในสถานศึกษา 
- ใหความรูและจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
- ปลูกฝงใหนักเรียนตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมไทยและรวมกัน       

สืบสานวัฒนธรรมไทย 
- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมภูมิปญญาไทย 
- ฝกใหนักเรียนมีวิจารณญาณในการรับวัฒนธรรมตางชาติที่เหมาะสมกับ

สังคมไทย 
-ใหความรู ฝกทักษะ และจัดกิจกรรมสงเสริมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร และฝกการใชภาษาตางประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ตาม
ความสามารถและความสนใจพิเศษ 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู  เพ่ือให นักเรียนมีความรูสํ าหรับการดํารงชี วิต มี                
พื้นฐานความรูที่จําเปนสําหรับการศึกษาตอ มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และเรียนรู
ตลอดชีวิต 
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- จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และพัฒนาทักษะการ
ทํางานและการจัดการ 

- ฝกใหนักเรียนวิเคราะหสภาพและปญหาของชุมชน และส่ิงแวดลอม ฝก
การแกไขปญหาและกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการพัฒนาชุมชน 
และพัฒนาสิ่งแวดลอม เปนตน 

2.3 เปาหมาย แสดงคุณลักษณะของผูที่จบหลักสูตรสถานศึกษาน้ัน ๆ 
แสดงผลสัมฤทธิ์ปลายทางของผูเรียนเม่ือเรียนจบหลักสูตรสถานศึกษา โดยกําหนดให
สอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 และ
สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษา ซ่ึงเปาหมายนี้จะเปนเปาหมายเชิงคุณภาพ เชน 

จากวิสัยทัศน ตัวอยางที่ 1 และตัวอยางพันธกิจหรือภารกิจที่กลาวไวขางตน 
สถานศึกษาอาจจะกําหนดเปาหมาย ดังน้ี 

หลักสูตรสถานศึกษานี้ มุงใหนักเรียนมีคุณลักษณะตอไปน้ี 
- มีคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตประจําวันและในหนาที่ที่รับผิดชอบ 
- มีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
- มีความเปนไทย ภูมิใจในความเปนไทย รูคุณคาและสืบสานวัฒนธรรมไทย 

มีวิจารณญาณที่ดีในการเลือกรับวัฒนธรรมตางชาติ ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี รูจักสิทธิและ
หนาที่ของตนในสังคม 

- มีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข และสําหรับ
ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได และมีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก 

- มีความรูความสามารถตามศักยภาพ และมีทักษะการจัดการและการ
ทํางาน 

- เปนผูใฝรู ใฝเรียน และรักการศึกษาคนควาอยางตอเน่ือง 
- เขาใจปญหาของชุมชนและสิ่งแวดลอม ชวยแกปญหาและพัฒนาชุมชน

และส่ิงแวดลอมได เปนตน 
2.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค เนนคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยม เจตคติ และดานจิตใจอื่น ๆ ที่เหมาะสมที่นักเรียนควรมีในชีวิตประจําวันและใน
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หนาที่ที่นักเรียนรับผิดชอบอยู รวมท้ังสอดคลองกับความจําเปนและปญหาของชุมชน 
เชน คาดหวังใหนักเรียนมีวินัยในตนเอง ขยัน ซ่ือสัตย อดทน ตรงตอเวลา มีความกตัญู
รูคุณ เอื้อเฟอเผื่อแผ มีเมตตากรุณา มีความละอายตอการทําผิด ควบคุมตนเองไมใหหลง
ผิด มีเจตคติที่ดีตอการทํางานและเพื่อนรวมงาน มีคานิยมที่ดีในเร่ืองตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน เปนตน 
 3.  จัดสัดสวนเวลาเรียนในโครงสรางหลักสูตร 
 3.1 จัดสัดสวนเวลาเรียนระหวางสาระการเรียนรูทุกกลุม กับกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เชน เวลาเรียนของสาระการเรียนรูทุกกลุม 85 % กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 15 % 
หรือ 80 % กับ 20 % เปนตน 
 3.2 จัดสัดสวนเวลาเรียนของแตละกลุมสาระการเรียนรู เชน ถาจัดเวลา
เรียนทุกกลุมรวมกัน 85 % แตละกลุมจะมีสัดสวนเทาไร ซ่ึงอาจจะไมเทากันในแตละกลุม 
 3.3 จัดสัดสวนเวลาเรียนในแตละปของแตละกลุมสาระการเรียนรู 
 4.  จัดทํามาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป (ป.1-ม.6) 
สาระการเรียนรูรายป (ป.1-ม.6) ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาคเรียน (ม.4-ม.6) และ
สาระการเรียนรูรายภาคเรียน (ม.4-ม.6) ตามแผนภูมิตอไปนี้ 
 

ชวงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) 
 

มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       (อยูในหลักสูตรแกนกลาง) 
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป (ป.1) สาระการเรียนรูรายป (ป.1) 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป (ป.2) สาระการเรียนรูรายป (ป.2) 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป (ป.3) สาระการเรียนรูรายป (ป.3) 
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 ชวงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) 
  

มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อยูในหลักสูตรแกนกลาง) 

ียนรูชวงชั้น 

ียนรูที่คาดหวังรายป (ป.4) สาระการเรียนรูรายป (ป.4) 

ียนรูที่คาดหวังรายป (ป.5) สาระการเรียนรูรายป (ป.5) 

ียนรูที่คาดหวังรายป (ป.6) สาระการเรียนรูรายป (ป.6) 

 
       ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรฐานการเร
 
ผลการเร
 
ผลการเร
 
ผลการเร

ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) 
 

มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อยูในหลักสูตรแกนกลาง) 

ียนรูชวงชั้น 

ียนรูที่คาดหวังรายป (ม.1) สาระการเรียนรูรายป (ม.1) 

ียนรูที่คาดหวังรายป (ม.2) สาระการเรียนรูรายป (ม.2) 

ียนรูที่คาดหวังรายป (ม.3) สาระการเรียนรูรายป (ม.3) 

       (
 
มาตรฐานการเร
 
ผลการเร
 
ผลการเร
 
ผลการเร
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ชวงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) 

 

มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       (อยูในหลักสูตรแกนกลาง) 
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป (ม.4) 
 
 ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาค (ม.4 ภาค 1) สาระการเรียนรูรายภาค (ม.4 ภาค 1) 
 
 ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาค (ม.4 ภาค 2) สาระการเรียนรูรายภาค (ม.4 ภาค 2) 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป (ม.5)  
 
 ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาค (ม.5 ภาค 1) สาระการเรียนรูรายภาค (ม.5 ภาค 1) 
 
 ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาค (ม.5 ภาค 2) สาระการเรียนรูรายภาค (ม.5 ภาค 2) 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป (ม.6)  
 
 ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาค (ม.6 ภาค 1) สาระการเรียนรูรายภาค (ม.6 ภาค 1) 
 
 ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาค (ม.6 ภาค 2) สาระการเรียนรูรายภาค (ม.6 ภาค 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทุกกลุมสาระการเรียนรูตองจัดทําตามแผนภูมิขางตนใหครบทุกชวงช้ัน และ
ในชวงช้ันที่ 4 คือ  มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ตองจัดทําผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนรายภาค
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เรียน และสาระการเรียนรูเปนรายภาคเรียนเน่ืองจากชวงช้ันที่ 4 จัดรายวิชาใหมีนํ้าหนัก
วิชาเปนหนวยกิต และจัดเวลาเรียนเปนรายภาคเรียน 
 ในสวนของมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน สาระการเรียนรูชวงช้ัน ผลการเรียนรูที่
คาดหวังรายปหรือรายภาคเรียน และสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาคเรียนน้ี 
กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําเปนแกนกลางใหรอยละ 70 ซ่ึงสถานศึกษาจะนํามาปรับใช
และใหสถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติมอีกรอยละ 30 ในสวนที่เกี่ยวกับทองถิ่น ชุมชน และ
จุดเนนของสถานศึกษา 
 5.  จัดทํารายวิชา คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู และแผนการ
จัดการเรียนรู 
 จากมาตรฐานการเรียนรู และสาระการเรียนรู สถานศึกษานํามาจัดทํารายวิชา 
คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรูตามลําดับ เพื่อนําไป
จัดการเรียนรูแกผูเรียน 
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บทที่ 4 
การพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 จากที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 และบทที่ 3 วาสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานแตละแหงจะดําเนินการพัฒนาหลักสูตรของตนเอง โดยเริ่มต้ังแตการวิเคราะห
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 วิเคราะหจุดเนนและเอกลักษณของ
สถานศึกษา และวิเคราะหและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู แลวจึง
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามขั้นตอนที่ไดกลาวมาแลว จนกระทั่งถึงการพัฒนาหลักสูตร
ในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
 วิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่อยูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เม่ือ
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษจะดําเนินการเปนขั้นตอน ดังน้ี 
 

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู (Learning Standards) การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 

กําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน (Benchmarks) 
 

กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) รายป 
 

จัดสาระการเรียนรู (Learning Content) รายป 
 

กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาคเรียน (เฉพาะชวงช้ันที่ 4) 
 

จัดสาระการเรียนรูรายภาคเรียน (เฉพาะชวงช้ันที่ 4) 
 

จัดทําคําอธิบายรายวิชา (Course Description) และหนวยการเรียนรู (Learning Unit) 
 

เขียนแผนการจัดการเรียนรู (Lesson Plan) 
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การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ 
2545) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไดจัดแบงเปน 4 สาระ (strands)  ซ่ึงสาระ 
หมายถึง กรอบองคความรูที่จะใหผูเรียนเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สาระของ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศประกอบดวย 4 C’s คือ  
 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communications) 
 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม (Cultures) 
 สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น (Connections) 
 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก (Communities) 
 สําหรับสาระที่ 1  ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูไว 3 มาตรฐาน  สาระที่ 2 มี 2 
มาตรฐาน  สาระที่ 3 มี 1 มาตรฐาน  และสาระที่ 4 มี 2 มาตรฐาน 
 เม่ือจะพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ  สถานศึกษาจะตองวิเคราะหแยกแยะ
มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเหลานี้กอนใหชัดเจนวามาตรฐานการเรียนรู
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแตละมาตรฐานไดกําหนดคุณภาพที่คาดหวังอะไรบางเพื่อจะได
นําไปจัดทํามาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันและผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปตอไป 
 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง ขอกําหนดคุณภาพผูเรียน
ดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม เม่ือผูเรียนเรียนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนมาตรฐานกลางที่สถานศึกษานําไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 รายละเอียดจากการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ มีดังน้ี 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต.1.1 เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอาน

จากสื่อประเภทตาง ๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ 
 วิเคราะหไดดังนี้ :  - เขาใจกระบวนการฟง 
   - เขาใจกระบวนการอาน 
   - สามารถตีความเรื่องที่ฟงจากสื่อประเภทตาง ๆ  
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   - สามารถตีความเรื่องที่อานจากสื่อประเภทตาง ๆ 
   - นําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ 
 สรุปไดวา มาตรฐาน ต.1.1 เปน Interpretative Mode คาดหวังวานักเรียนจะ
เขาใจและตีความการสื่อสารดวยภาษาตางประเทศทั้งการพูดและการเขียนในหัวขอที่
หลากหลาย (กระทรวงศึกษาธิการ 2546, หนา 5) 
มาตรฐาน ต.1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร 

แสดงความรูสึก และความคิดเห็นโดยใชเทคโนโลยี และการ
จัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

 วิเคราะหไดดังนี้ :  - มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา 
   - มีทักษะในการแลกเปลี่ยนขาวสาร 
   - แสดงความรูสึกโดยใชเทคโนโลยีได 
   - แสดงความคิดเห็นโดยใชเทคโนโลยีได 
   - มีทักษะการจัดการที่เหมาะสม เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
 สรุปไดวา มาตรฐาน ต.1.2 เปน Interpersonal Mode คาดหวังวานักเรียนจะ
สามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารโดยตรงระหวางบุคคลเพื่อการสังสรรคในสังคม 
ทั้งในการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความคิดเห็น และการแสดงความรูสึกหรืออารมณ 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2546, หนา 5) 
มาตรฐาน ต.1.3 เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารขอมูล ความ

คิดเห็น  และความคิดรวบยอดในเรื่องตาง  ๆ ไดอยาง
สรางสรรค มีประสิทธิภาพ และมีสุนทรียภาพ 

 วิเคราะหไดดังนี้ :  - เขาใจกระบวนการพูดอยางสรางสรรค 
   - เขาใจกระบวนการพูดอยางมีประสิทธิภาพ 
   - เขาใจกระบวนการพูดอยางมีสุนทรียภาพ 
   - เขาใจกระบวนการเขียนอยางสรางสรรค 
   - เขาใจกระบวนการเขียนอยางมีประสิทธิภาพ 
   - เขาใจกระบวนการเขียนอยางมีสุนทรียภาพ 
   - สื่อสารขอมูลในเรื่องตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค 
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   - สื่อสารขอมูลในเรื่องตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   - สื่อสารขอมูลในเรื่องตาง ๆ ไดอยางมีสุนทรียภาพ 
   - สื่อสารความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค 
   - สื่อสารความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   - สื่อสารความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ไดอยางมีสุนทรียภาพ 
   - สื่อสารความคิดรวบยอดในเรื่องตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค 
   - สื่อสารความคิดรวบยอดในเรื่องตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
   - สื่อสารความคิดรวบยอดในเรื่องตาง ๆ ไดอยางมี

สุนทรียภาพ 
 สรุปไดวา มาตรฐาน ต.1.3 เปน Presentational Mode คาดหวังวานักเรียนจะ
สามารถนําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวขอตาง ๆ ที่
หลากหลาย โดยใชภาษาพูดหรือภาษาเขียนที่ผานทางสื่อตาง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ 
2546, หนา 5) 
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต.2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และ

นําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 วิเคราะหไดดังน้ี :  - เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา 
   - นําภาษาไปใชไดอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา 
   - นําภาษาไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 สรุปไดวา มาตรฐาน ต.2.1 เปน Nature of Language and Practices คาดหวัง
วา นักเรียนจะเขาใจธรรมชาติของภาษาและแสดงความเขาใจความสัมพันธระหวาง
รูปแบบการปฏิสัมพันธทางสังคมกับแนวคิดของวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
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มาตรฐาน ต.2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และ
นําไปใชอยางมีวิจารณญาณ 

 วิเคราะหไดดังนี้ :  - เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย 

   - นําภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษามาใชอยางมี
วิจารณญาณ 

 สรุปไดวา มาตรฐาน ต.2.2 เปน Concept of Culture and Products คาดหวัง
วา นักเรียนจะเขาใจความคิดรวบยอดดานวัฒนธรรมและความสัมพันธระหวางผลผลิตกับ
แนวคิดทางวัฒนธรรมของเจาของภาษา (กระทรวงศึกษาธิการ 2546, หนา 5) 
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
มาตรฐาน ต.3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

และเปนพื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน 
 วิเคราะหไดดังนี้ :  - ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระ

การเรียนรูอื่น 
   - ใชภาษาตางประเทศเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาโลกทัศน

ของตน 
   - ใชภาษาตางประเทศเปนพ้ืนฐานในการเปดโลกทัศนของ

ตน 
 สรุปไดวา มาตรฐาน ต.3.1 เปน Reinforcement and Acquisition คาดหวังวา 
นักเรียนจะใชภาษาตางประเทศเสริมและแสวงหาความรูในสาขาวิชาอื่นเพิ่มเติม รวมทั้งรู
ขอมูลและจดจําแงคิดที่เดนชัด โดยอาศัยทั้งภาษาและวัฒนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ 
2546, หนา 5) 
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต.4.1 สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณต าง  ๆ  ทั้ ง ใน

สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
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 วิเคราะหไดดังนี้ :  - สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตาง ๆ ใน
สถานศึกษา 

   - สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตาง ๆ ใน
ชุมชน 

   - สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตาง ๆ ใน
สังคม  

 สรุปไดวา มาตรฐาน ต.4.1 เปน Learning and Enrichment คาดหวังวา 
นักเรียนจะสามารถใชภาษาภายในและภายนอกบริบทโรงเรียน รวมทั้งใชภาษาเพื่อ
เพิ่ มพูนความรู  ขยายความรู และความเพลิด เพลิน  เปนผู เ รี ยน รู ตลอดชี วิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2546, หนา 6) 
มาตรฐาน ต.4.2 สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู การ

ทํางาน การประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือ และการอยู
รวมกันในสังคม 

 วิเคราะหไดดังนี้ :  - สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู 
   - สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือในการทํางาน 
   - สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการ

ประกอบอาชีพ 
   - สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือในการสราง

ความรวมมือในสังคม 
   - สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการอยู

รวมกันในสังคม 
 สรุปไดวา มาตรฐาน ต.4.2 เปน Careers โดยคาดหวังวา นักเรียนจะสามารถ
สํารวจตัวเองและเตรียมตัวเขาสูอาชีพซ่ึงใชภาษาเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2546, หนา 6) 
 หลังจากที่ไดวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศแลว สถานศึกษาจะดําเนินการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวง
ช้ัน ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป และจัดสาระการเรียนรูรายปตอไป หากเปนการพัฒนา
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หลักสูตรในชวงช้ันที่ 4 จะตองกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาคเรียน และจัดสาระ
การเรียนรูรายภาคเรียนดวย กอนที่จะจัดทําคําอธิบายรายวิชาและหนวยการเรียนรู 
 หลังจากนี้ครูผูสอนจะนําแนวทางจากหลักสูตรสถานศึกษาไปจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน ดังน้ัน แผนการจัดการ
เรียนรู จึงเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรสถานศึกษา และเปนหลักสูตรระดับชั้นเรียน 
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บทที่ 5 
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษในแตละระดับชั้น 

 
 ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ หลังจากที่สถานศึกษาไดวิเคราะห
มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในแตละกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
แลว ข้ันตอนตอไป คือ การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน หมายถึง ขอกําหนดคุณภาพของผูเรียนดานความรู 
ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม เม่ือผูเรียนเรียนจบแตละชวงช้ัน 

ในการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน สถานศึกษาจะทําการวิเคราะห
มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาข้ันพื้นฐานในกลุมสาระภาษาตางประเทศ และกําหนด
คุณภาพผูเรียนแยกเปน 4 ชวงช้ัน เร่ิมจากคุณภาพที่เปนเบื้องตนในชวงช้ันที่ 1 และมี
ความเขมเพ่ิมข้ึนในชวงช้ันที่ 2, 3 และ 4 ตามลําดับ 

หลังจากกําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันแลว สถานศึกษาดําเนินการ
วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันและกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป หมายถึง ขอกําหนดคุณภาพผูเรียนที่บงบอก
ความสามารถและความสําเร็จ (performance) ของผูเรียน ทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ในแตละปหรือแตละระดับช้ัน โดยเริ่มจากความสามารถและ
ความสําเร็จที่เปนเบื้องตนในช้ันปที่ 1 และมีความเขมเพิ่มข้ึนในปตอ ๆ ไปตามลําดับ 

ข้ันตอนตอไป คือ การวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป แลวกําหนดสาระ
การเรียนรูรายป ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหาความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยม ที่ผูเรียนจะไดเรียนรูเพื่อจะไดมีคุณภาพตามที่กําหนดไวในผลการเรียนรูที่
คาดหวังรายป และสงผลถึงการบรรลุมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน และบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป 

จากสาระการเรียนรูรายป สถานศึกษาจะดําเนินการกําหนดคําอธิบายรายวิชาใน
แตละปหรือแตละระดับช้ัน ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดสาระการเรียนรูที่จะจัดการเรียนรู
ในแตละปหรือแตละระดับช้ัน 
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จากคําอธิบายรายวิชาจะนําไปสูการกําหนดหนวยการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย 
หัวเร่ืองของเนื้อหาภาษาอังกฤษที่สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา ครูผูสอนสามารถนําไป
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู สําหรับจัดการเรียนรูในช้ันเรียน 
 
ตัวอยางการพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 1 
 สถานศึกษานํามาตรฐานที่อยูในสาระที่ 1 ซ่ึงมีอยู 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน   
ต.1.1 มาตรฐาน ต.1.2 และมาตรฐาน ต.1.3 มาจัดทําตามลําดับข้ันตอนในแตละระดับช้ัน
โดยจะเริ่มต้ังแตความรู ทักษะ และประสบการณที่เปนพื้นฐานไปสูความรู ทักษะ 
ประสบการณที่กวาง ลึก และซับซอนขึ้นตามระดับช้ัน ดังตัวอยางการพัฒนาหลักสูตร 
สาระที่ 1  มาตรฐาน ต.1.1  ในชวงช้ันที่ 1  ชวงช้ันที่ 2  และชวงช้ันที่ 3 ดังน้ี 
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สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต.1.1 เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเร่ืองที่ฟงและ

อานจากสื่อประเภทตาง ๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ 
ชวงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) 

ประถมศึกษาปที่ 1 ประถมศึกษาปที่ 2 ประถมศึกษาปที่ 3 มาตรฐาน 
การเรียนรู ผลการเรียนรู

ที่คาดหวัง 
รายป 

สาระการ
เรียนรูรายป 

ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง 
รายป 

สาระการ
เรียนรูรายป ชวงชั้น 

ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง 
รายป 

สาระการ
เรียนรูรายป 

1.  เขาใจคํา 
กลุมคํา และ
ประโยคความ
เดียว จากการ
ฟงและการอาน 
ออกเสียงตาม
แบบอยางและ
ถายโอน
ความหมายได
ถูกตอง 

1.เขาใจคํา 
กลุมคํา และ
ประโยคความ
เดียว ออกเสียง
ตามและเขียนได
ถูกตอง และถาย
โอนความหมาย
เปนภาพได 

1. คํา กลุมคํา 
และประโยค
ความเดียวกับ
ตนเอง 
(คําศัพท
ประมาณ 150 
คํา) 

1. เขาใจคํา 
กลุมคํา ประโยค
ความเดียว ออก
เสียงตามและ
เขียนไดถูกตอง
และถายโอน
ความหมายเปน
แผนภูมิได 

1. คํา กลุมคํา 
และประโยค
ความเดียว
เกี่ยวกับ
ครอบครัว 
(คําศัพท
ประมาณ 150 
คํา) 

1. เขาใจคํา 
กลุมคํา ประโยค
ความเดียว ออก
เสียงตามและ
เขียนไดถูกตอง
และถายโอน
ความหมายเปน
สัญลักษณได 

1. คํา กลุมคํา 
และประโยค
ความเดียว
เกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวัน     
ท่ีบานและ
โรงเรียน 
(คําศัพท
ประมาณ 150 
คํา) 

2.  เขาใจคําส่ัง
และคําขอรอง
ในสถานการณ
ใกลตัวจากการ
ฟงและการอาน
และปฏิบัติตาม
ได 

2. เขาใจคําสั่ง
และคําขอรองที่
ใชในครอบครัว 
และปฏิบัติตาม
ได 

2. คําส่ังและคํา
ขอรองที่ใช
ระหวางบุคคลใน
ครอบครัว 

2. เขาใจคําสั่ง
และคําขอรองที่
ใชในหองเรียน 
และปฏิบัติตาม
ได 

2. คําสั่งและคํา
ขอรองที่ใช
ระหวางครูกับ
นักเรียนและ
นักเรียนกับ
เพื่อนใน
หองเรียน 

2. เขาใจคําสั่ง
และคําขอรองที่
ใชในโรงเรียน 
และปฏิบัติตาม
ได 

2. คําสั่งและคํา
ขอรองที่ใช
ระหวางนักเรียน
กับบุคลากรฝาย
ตาง ๆ  ใน
โรงเรียน 

3.  เขาใจบท
สนทนา นิทาน 
และเร่ืองส้ัน 
งาย ๆ  จากการ
ฟงและการอาน 
และถายทอด
ความหมายได 

3. เขาใจบท
สนทนางาย ๆ  
ออกเสียงตามได
อยางถูกตอง
และถายทอด
ความหมายเปน
บทบาทสมมติ
ได 

3. การออกเสียง
บทสนทนา
เกี่ยวกับ 
ชีวิตประจํา- 
วัน และการสรุป
ใจความของบท
สนทนา 

3. การฟงและ
การอานนิทาน
ส้ัน ๆ  ที่มี
ภาพประกอบ
และใหขอคิด
สําหรับนําไปใช
ในวิตประจําวัน
และการสรุปเน้ือ
เร่ืองได 

3. เขาใจนิทาน
งาย ๆ  จากการ
ฟงและการอาน 
และถายทอด
เน้ือเร่ืองเปน
ภาพได 

3. เขาใจเร่ือง
ส้ันงาย ๆ  จาก
การฟงและการ
อาน และ
ถายทอดเนื้อ
เร่ืองเปน
ภาษาไทยได 

3. การฟงและ
การอานเร่ือง
ส้ันงาย ๆ  ที่
เกี่ยวของกับ
ความสนใจของ
นักเรียน กีฬา 
อาหารและ
เครื่องดื่ม 
ส่ิงแวดลอมและ
การสรุปเน้ือ
เร่ือง 
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ชวงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) 
ประถมศึกษาปที่ 4 ประถมศึกษาปที่ 5 ประถมศึกษาปที่ 6 มาตรฐาน 

การเรียนรู ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง 
รายป 

สาระการ
เรียนรูรายป 

ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง 
รายป 

สาระการ
เรียนรูรายป ชวงชั้น 

ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง 
รายป 

สาระการ
เรียนรูรายป 

1.  เขาใจคํา 
กลุมคํา และ
ประโยคความ
รวม ออกเสียง
ไดถูกตองและ
ถายโอน
ความหมายได
ถูกตอง 

1.เขาใจคํา 
กลุมคํา และ
ประโยคความ
รวม ออกเสียง
ตามและเขียน
ไดถูกตอง และ
ถายโอน
ความหมายเปน
ภาพและ
สัญลักษณได 

1. คํา กลุมคํา 
และประโยค
ความรวม
เกี่ยวกับ
ครอบครัว 
(คําศัพทใหม
ประมาณ 150 
คํา) 

1. เขาใจคํา 
กลุมคํา ประโยค
ความรวม ออก
เสียงไดถูกตอง
และถายโอน
ความหมายเปน
ประโยคสั้น ๆ
ได 

1. คํา กลุมคํา 
และประโยค
ความรวม
เกี่ยวกับ
โรงเรียน 
(คําศัพทใหม
ประมาณ 150 
คํา) 

1. เขาใจคํา 
กลุมคํา ประโยค
ความรวม ออก
เสียงไดถูกตอง
และถายโอน
ความหมายเปน
ขอความสั้น ๆ  
ได 

1. คํา กลุมคํา 
และประโยค
ความรวม กับ
สังคมรอบตัว 
(คําศัพทใหม
ประมาณ 150 
คํา) 

2.  เขาใจคําสั่ง
และคําขอรอง
และคําแนะนํา
ในสังคม
รอบตัวและ
ปฏิบัติตามได 

2. เขาใจคําสั่ง
คําขอรอง และ
คําแนะนํา ที่
ใชในครอบครัว 
และปฏิบัติตาม
ได 

2. คําส่ัง คํา
ขอรอง และ
คําแนะนําที่ใช
ระหวางบุคคล
ในครอบครัว 

2. เขาใจคําสั่ง
คําขอรองและ
คําแนะนําที่ใช
ในโรงเรียน 
และปฏิบัติตาม
ได 

2. คําสั่ง คํา
ขอรองและ
คําแนะนํา ที่ใช
ระหวางบุคคล
ในโรงเรียน 

2. เขาใจคําสั่ง
คําขอรองและ
คําแนะนําใน
สังคมรอบตัว 
และปฏิบัติตาม
ได 

2. คําสั่ง คํา
ขอรองและ
คําแนะนําที่ใช
ระหวางบุคคล
ในสังคม 

3.  เขาใจบท
สนทนา นิทาน 
เร่ืองเลาและ
เร่ืองส้ันท่ีมี
ประโยคความ
รวมจากการฟง
และการอาน 
และถายทอด
ความหมายได 

3. เขาใจบท
สนทนา และ
นิทาน ที่มี
ประโยคความ
รวม จากการฟง
และการอาน 
และถายทอด
เปนบทบาท
สมมติได 

3.การฟงและ
อานบทสนทนา
และนิทานที่มี
ประโยคความ
รวมและการ
แสดงบทบาท
สมมติตามเนื้อ
เร่ือง 

3. การฟงและ
อานเร่ืองเลาที่มี
ประโยคความ
รวม และการ
วาดภาพตาม
เน้ือเร่ือง 

3. การฟงและ
อานเร่ืองส้ัน ที่
มีประโยคความ
รวมและการสรุป
ใจความสําคัญ
โดยใชถอยคํา
ของตนเอง 

3. เขาใจเร่ือง
เลา

3. เขาใจเร่ือง
ส้ัน ที่มีประโยค
ความรวมจาก
การฟงและการ
อาน และสรุป
ใจความสําคัญ
ได 

ที่มีประโยค
ความรวมจาก
การฟงและการ
อาน และ
ถายทอดเปน
ภาพชุดได 
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ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) 
มัธยมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่ 2 มัธยมศึกษาปที่ 3 มาตรฐาน 

การเรียนรู ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง 
รายป 

สาระการ
เรียนรูรายป 

ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง 
รายป 

สาระการ
เรียนรูรายป ชวงชั้น 

ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง 
รายป 

สาระการ
เรียนรูรายป 

1.  เขาใจภาษา
ทาทาง นํ้าเสียง 
ความรูสึกของผู
พูด คําสั่ง คํา
ขอรอง 
คําแนะนํา และ
คําอธิบายที่มี
ประโยคความ
ซอนจากส่ือ
จริง ออกเสียง
ไดถูกตองและ
ถายโอน
ความหมายได 

1. เขาใจภาษา
ทาทางน้ําเสียง 
ความรูสึกของผู
พูด คําสั่ง คํา
ขอรอง 
คําแนะนํา และ
คําอธิบายที่มี
ประโยคความ
ซอนจากส่ือ
ภาพนิ่งออก
เสียงไดถูกตอง
และโตตอบได 

1. คําสั่ง คํา
ขอรอง 
คําแนะนํา และ
คําอธิบายที่มี
ประโยคความ
ซอนประกอบ
ภาพนิ่ง 

1. เขาใจภาษา
ทาทาง นํ้าเสียง 
ความรูสึกของผู
พูด คําสั่ง คํา
ขอรอง 
คําแนะนํา และ
คําอธิบายที่มี
ประโยคความ
ซอนจาก
ภาพเคลื่อนไหว 
ออกเสียงได
ถูกตองและ
โตตอบได 

1. คําสั่ง คํา
ขอรอง 
คําแนะนํา และ
คําอธิบายที่มี
ประโยคความ
ซอนประกอบ
ภาพเคลื่อนไหว 

1. เขาใจภาษา
ทาทาง นํ้าเสียง 
ความรูสึกของผู
พูด คําสั่ง คาํ
ขอรอง 
คําแนะนํา และ
คําอธิบายที่มี
ประโยคความ
ซอนจากส่ือ
อิเล็กทรอนิคส
รูปแบบตาง ๆ  
ออกเสียงได
ถูกตองและ
โตตอบได 

1. คําสั่ง คํา
ขอรอง 
คําแนะนํา และ
คําอธิบายที่มี
ประโยคความ
ซอนในส่ือ
อิเล็กทรอนิคส 

2.  เขาใจบท
อานที่เปนส่ือ
ส่ิงพิมพจาก
การอานออก
เสียงและอาน
ในใจไดถูกตอง 

2. เขาใจบท
อานที่เปนขาว
ส้ัน ๆ  ใน
หนังสือพิมพ
จากการอาน
ออกเสียงและ
อานในใจได
ถูกตอง 

2. การอานขาว
ส้ัน ๆ  ใน
หนังสือพิมพ 
(คําศัพทใหม
ประมาณ 150 
คํา) 

2. เขาใจบท
อานที่เปนยอ
หนา จากการ
อานออกเสียง
และอานในใจ
ไดถูกตอง 

2. การอานบท
อานที่เปนยอ
หนา (คําศัพท
ใหมประมาณ 
150 คํา) 

2. เขาใจบท
อานที่เปน
เรียงความจาก
การอานออก
เสียงและอาน
ในใจไดถูกตอง 

2. การอานบท
อานที่เปน
เรียงความมี
ความยาว
มากกวา 1 ยอ
หนา (คําศัพท
ใหมประมาณ 
150 คํา) 

3.  ตีความและ
แสดงความ
คิดเห็น
เกี่ยวกับ
ขอความ ขอมูล 
ขาวสารจากสื่อ
ส่ิงพิมพ และ
ส่ือ
อิเล็กทรอนิคส
ได 

3. ตีความและ
แสดงความ
คิดเห็นโดยใช
ถอยคําของ
ตนเองเกี่ยวกับ
ขาวและ
โฆษณาใน
หนังสือพิมพ
ได 

3.การฟงและ
การอานขาว
และโฆษณาใน
หนังสือพิมพ
และการตีความ
และแสดงความ
คิดเห็น
เกี่ยวกับเน้ือหา
ที่ฟงและอาน 

3. ตีความและ
แสดงความ
คิดเห็นโดยใช
ถอยคําของ
ตนเองเกี่ยวกับ
ขอมูลใน
ฉลากยาและ
คําแนะนําการ
ใชส่ิงของ ได 

3. การฟงและ
อานขอมูลใน
ฉลากยาและ
คําแนะนําการ
ใชส่ิงของ และ
การตีความและ
แสดงความ
คิดเห็น
เกี่ยวกับเน้ือหา
ที่ฟงและอาน 

3. ตีความและ
แสดงความ
คิดเห็นโดยใช
ถอยคําของ
ตนเองเกี่ยวกับ
ขอความที่
เปนความ
คิดเห็นของ
บุคคลอ่ืนได 

3. การฟงและ
อานขอความที่
เปนความ
คิดเห็นของ
บุคคลอื่นและ
การตีความและ
แสดงความ
คิดเห็น
เกี่ยวกับเน้ือหา
ที่ฟงและอาน 
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 จากตัวอยางขางตนเปนตัวอยางของการพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ 
เฉพาะสาระที่ 1 มาตรฐาน ต.1.1 เม่ือจะพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน ต.1.2 และมาตรฐาน 
ต.1.3 ก็จะดําเนินการเปนขั้นตอนเชนเดียวกัน และเม่ือจะพัฒนาหลักสูตร สาระที่ 2  สาระ
ที่ 3  และสาระที่ 4 ก็จะดําเนินการในลักษณะเดียวกันน้ี ตอไปนี้เปนการแสดงตัวอยาง
การพัฒนาหลักสูตร สาระที่ 3  มาตรฐาน ต.3.1 อีกตัวอยางหน่ึง 
 

ตัวอยางการพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 3 
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
มาตรฐาน ต.3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น

และเปนพื้นฐานการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน 
ชวงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) 

ประถมศึกษาปที่ 1 ประถมศึกษาปที่ 2 ประถมศึกษาปที่ 3 มาตรฐาน 
การเรียนรู ผลการเรียนรู

ที่คาดหวัง 
รายป 

สาระการ
เรียนรูรายป 

ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง 
รายป 

สาระการ
เรียนรูรายป ชวงชั้น 

ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง 
รายป 

สาระการ
เรียนรูรายป 

1.  อานคํา 
กลุมคํา
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  ใน
สถานการณ
ใกลตัวได
ถูกตอง 

1. อานคํา 
กลุมคํา
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  ที่
ใชใน
ครอบครัวได
ถูกตอง 

1. คาํ และ
กลุมคํา
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  ที่
ใชใน
ครอบครัว 

1.อานคํา 
กลุมคํา
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  ที่
ใชในหองเรียน
ไดถูกตอง 

1.คาํ กลุมคาํ
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  ที่
ใชในหองเรียน 

1.อานคํา 
กลุมคํา
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  ที่
ใชในโรงเรียน
ไดถูกตอง 

1.คาํ กลุมคาํ
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  ที่
ใชในโรงเรียน 

2.  เขาใจคํา 
กลุมคํา
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
และถายทอด
ความหมายได 

2. เขาใจคํา 
กลุมคํา
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
และถายทอด
ความหมายเปน
ภาพได 

2. คาํ และ
กลุมคํา
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  ที่
ใชใน
ครอบครัว 

2. เขาใจคํา 
กลุมคํา
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
และบอก
ความหมายโดย
การแสดง
ทาทางและระบุ
ของจรงิได 

2. คาํ และ
กลุมคํา
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  ที่
ใชในหองเรียน 

2. เขาใจคํา 
กลุมคํา
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
และอธิบาย
ความหมาย
เปนภาษาไทย
ได 

2. คาํ และ
กลุมคํา
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  ที่
ใชในโรงเรียน 
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ชวงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) 
ประถมศึกษาปที่ 4 ประถมศึกษาปที่ 5 ประถมศึกษาปที่ 6 มาตรฐาน 

การเรียนรู ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง 
รายป 

สาระการ
เรียนรูรายป 

ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง 
รายป 

สาระการ
เรียนรูรายป ชวงชั้น 

ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง 
รายป 

สาระการ
เรียนรูรายป 

1.  อานกลุมคาํ
และประโยค
ความเดียว
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  ใน
ส่ิงแวดลอม
ใกลตัวได
ถูกตอง 

1.  อานกลุมคาํ
และประโยค
ความเดียว
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
เกี่ยวกับอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ได
ถูกตอง 

1.  กลุมคําและ
ประโยคความ
เดียว
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
เกี่ยวกบั
อาหาร 
เคร่ืองด่ืม  

1.  อานกลุมคาํ
และประโยค
ความเดียว
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 
ไดถูกตอง 

1.  กลุมคําและ
ประโยคความ
เดียว
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล  

1.  อานกลุมคาํ
และประโยค
ความเดียว
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
เกี่ยวกับการใช
เวลาวางและ
นันทนาการ 
ไดถูกตอง 

1.  กลุมคําและ
ประโยคความ
เดียว
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
เกี่ยวกับการใช
เวลาวางและ
นันทนาการ  

2.  เขาใจ
กลุมคําและ
ประโยคความ
เดียว
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
และถายทอด
ความหมายได 

2.  เขาใจ
กลุมคําและ
ประโยคความ
เดียว
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
และระบุ
ความหมายจาก
ของจรงิได 

2. กลุมคํา และ
ประโยคความ
เดียว
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
เกี่ยวกับอาหาร 
เคร่ืองด่ืม 

2.  เขาใจ
กลุมคําและ
ประโยคความ
เดียว
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
และถายทอด
ความหมายเปน
บทบาทสมมติ
ได 

2. กลุมคํา และ
ประโยคความ
เดียว
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

2.  เขาใจ
กลุมคําและ
ประโยคความ
เดียว
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
และอธิบาย
ความหมาย
เปน
ภาษาอังกฤษ
งาย ๆ  ได
ถูกตอง 

2. กลุมคํา และ
ประโยคความ
เดียว
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
เกี่ยวกับการใช
เวลาวางและ
นันทนาการ 
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ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) 
มัธยมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่ 2 มัธยมศึกษาปที่ 3 มาตรฐาน 

การเรียนรู ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง 
รายป 

สาระการ
เรียนรูรายป 

ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง 
รายป 

สาระการ
เรียนรูรายป ชวงชั้น 

ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง 
รายป 

สาระการ
เรียนรูรายป 

1.  อานและเขียน
ประโยคความ
รวมและประโยค
ความซอน
ภาษาอังกฤษที่
สัมพันธกับกลุม
สาระการเรียนรู
อื่น ๆ  ใน
ชีวิตประจําวัน 
ในชุมชน ได
ถูกตอง 

1.  อานและ
เขียนประโยค
ความรวม
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
เกี่ยวกับ การ
ซ้ือขาย ได
ถูกตอง 

1.  ประโยค
ความรวม
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
เก ี่ยวกับการ
ซ้ือขาย 

1.  อานและ
เขียนประโยค
ความซอน
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
เกี่ยวกับ ลม 
ฟา อากาศ ได
ถูกตอง 

1.  ประโยค
ความซอน
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
เก ี่ยวกับลม ฟา 
อากาศ 

1.  อานและ
เขียนประโยค
ความซอน
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
เกี่ยวกับ 
สุขภาพ ได
ถูกตอง 

1.  ประโยค
ความซอน
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
เก ี่ยวกับ 
สุขภาพ 

2.  เขาใจ
ประโยคความ
รวมและประโยค
ความซอน
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
และถายทอด
ความหมายได 

2.  เขาใจ
ประโยคความ
รวม
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
และอธิบาย
ความหมาย
เปน
ภาษาอังกฤษ 
ไดถูกตอง 

2.  ประโยค
ความรวม
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
เกี่ยวกบัการ
ซ้ือขาย 

2.  เขาใจ
ประโยคความ
ซอน
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
และเขียน
ความหมาย
เปน
ภาษาอังกฤษ 
ไดถูกตอง 

2.  ประโยค
ความซอน
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
เกี่ยวกับ ลม 
ฟา อากาศ 

2.  เขาใจ
ประโยคความ
ซอน
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
และ แสดง
ความคิดเห็น
ตอเร่ืองนัน้
เปน
ภาษาอังกฤษ 
ได 

2.  ประโยค
ความซอน
ภาษาองักฤษที่
สัมพันธกับ
กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ  
เกี่ยวกับ 
สุขภาพ 

 
จากตัวอยางที่แสดงมาแลวทั้งหมด เปนตัวอยางของการพัฒนาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษชวงช้ันที่ 1  ชวงช้ันที่ 2  และชวงช้ันที่ 3  ซ่ึงหลังจากกําหนดผลการเรียนรู
ที่คาดหวังรายป และสาระการเรียนรูรายปแลว ข้ันตอไปจะกําหนดคําอธิบายรายวิชาและ
หนวยการเรียนรู 
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สําหรับชวงช้ันที่ 4 หลังจากกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป และสาระการ
เรียนรูรายปแลว จะตองกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาคเรียน และสาระการเรียนรู
รายภาคเรียนกอน จึงจะกําหนดคําอธิบายรายวิชาและหนวยการเรียนรู ดังแผนภูมิตาราง
ตอไปน้ี 
 

ชวงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) 
มัธยมศึกษาปที่ 4 มาตรฐานการ

เรียนรู ผลการเรียนรูที่
คาดหวังรายป 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 
รายภาค 1 

สาระการเรียนรู
รายภาค 1 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 
รายภาค 2 

สาระการเรียนรู
รายภาค 2 

 
 
 
 

     

 
มัธยมศึกษาปที่ 5 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวังรายป 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 
รายภาค 1 

สาระการเรียนรู
รายภาค 1 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 
รายภาค 2 

สาระการเรียนรู
รายภาค 2 

 
 
 

    

 
มัธยมศึกษาปที่ 6 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวังรายป 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 
รายภาค 1 

สาระการเรียนรู
รายภาค 1 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 
รายภาค 2 

สาระการเรียนรู
รายภาค 2 
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บทที่ 6 
การจัดทําคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ 

 
 ในบทที่ 5 ไดแสดงตัวอยางขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจนถึงการ
กําหนดสาระการเรียนรูแลว จะเห็นไดวาผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปของชวงช้ันที่ 1  
ชวงช้ันที่ 2   และชวงช้ันที่ 3 ที่แสดงไวในตัวอยาง รวมถึงเม่ือพิจารณาจากสาระและ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่ไมไดแสดงไวในตัวอยาง จะมีประเด็นสําคัญ ๆ ที่ใหนักเรียนเรียนรู 
ดังน้ี 
 ชวงชั้นที่ 1 
 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
 
 ภาษา ขอมูล/สถานการณ 
 สระ  พยัญชนะ ตนเอง  ครอบครัว 
 คํา  กลุมคํา หองเรียน  โรงเรียน 
 คําสั่ง ชีวิตประจําวัน 
 คําขอรอง ความสนใจของนักเรียน (กีฬา 
 ประโยคความเดียว  อาหาร  เครื่องดื่ม) 
 การฟงและการอานบทสนทนา  สิ่งแวดลอม 
  นิทานสั้น ๆ  เร่ืองสั้นงาย ๆ การแสวงหาความรูและความเพลิดเพลิน 
 การถายทอดความหมายจากการฟง กิจกรรมวัฒนธรรม 
  และการอาน การใชสื่อภาพ  สัญลักษณ  แผนภูมิ 
 การนําเสนอขอมูลดวยการพูด บทบาทสมมติ  ขอความสั้น ๆ  
  และการเขียน 
 วัฒนธรรมเจาของภาษา 
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 ชวงชั้นที่ 2 
 ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 – ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
 
 ภาษา ขอมูล/สถานการณ 
 คํา  กลุมคํา ตนเอง  ครอบครัว 
 คําสั่ง หองเรียน  โรงเรียน 
 คําขอรอง สังคมรอบตัว  สิ่งแวดลอม 
 คําแนะนํา ความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคม 
 ประโยคความรวม อาหาร  เครื่องดื่ม 
 การฟงและการอานบทสนทนา การใชเวลาวางและนันทนาการ 
  นิทาน  เร่ืองเลา  เร่ืองสั้น การซื้อขาย   
 การถายทอดความหมายจากการฟง ลม ฟา อากาศ   
  และการอาน สุขภาพและสวัสดิการ 
 การนําเสนอขอมูลดวยการพูด การใชสื่อภาพ  สัญลักษณ  แผนภูมิ 
  และการเขียน การแสดงความรูและความเพลิดเพลิน 
 วัฒนธรรมเจาของภาษา บทบาทสมมติ  ขอความสั้น ๆ  ของจริง 
   กิจกรรมวัฒนธรรม 
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 ชวงชั้นที่ 3 
 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
 
 ภาษา ขอมูล/สถานการณ 
 ภาษาทาทาง  นํ้าเสียง  ความรูสึก สิ่งแวดลอมรอบตัว 
 คําสั่ง อาหาร  เครื่องดื่ม 
 คําขอรอง ความสัมพันธระหวางบุคคล 
 คําแนะนํา การใชเวลาวางและนันทนาการ 
 คําอธิบาย สุขภาพและสวัสดิการ 
 ประโยคความซอน การศึกษาและอาชีพ 
 การฟงและการอานขาวสั้น  โฆษณา การซื้อขาย 
  ฉลากยา  ยอหนา  เรียงความ ลม ฟา อากาศ 
  ความคิดเห็นของบุคคลอื่น การเดินทางทองเที่ยว 
 การตีความและแสดงความคิดเห็น การบริการ 
  จากการฟงและการอาน สถานที่ 
 การตีความและแสดงความคิดเห็น วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ดวยการพูดและการเขียน อาชีพ 
 วัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยูของ การใชสื่อภาพนิ่ง ของจริง  
  เจาของภาษา  ภาพเคลื่อนไหว สื่อส่ิงพิมพ            

สื่ออิเล็กทรอนิคส 
   การแสวงหาความรูและความเพลิดเพลิน 
   กิจกรรมวัฒนธรรม 
   การเตรียมศึกษาตอและเขาสูอาชีพ 
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การจัดทําคําอธิบายรายวิชา 

 หลังจากที่ไดกําหนดมาตรฐานชวงช้ัน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการ
เรียนรูแลว ข้ันตอนตอไปของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก็
คือ การจัดทําคําอธิบายรายวิชา 
 ในการจัดทําคําอธิบายรายวิชา ผูจัดทําจะพิจารณาประเด็นสําคัญ ๆ ที่อยูใน
มาตรฐานชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรูในทุกสาระ มาเรียบเรียง
โดยมีสวนประกอบ ดังน้ี 

1. นักเรียนศึกษาอะไร 
2. นักเรียนศึกษาอยางไร 
3. นักเรียนจะเรียนรูอะไรหลังจากศึกษาแลว 
คําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนี้จะจัดทํา

แตละระดับช้ัน ไดแก  
1. คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
2. คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
3. คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
4. คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
5. คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
6. คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
7. คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
8. คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
9. คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
10. คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
11. คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
12. คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 
13. คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 
14. คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 
15. คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 
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ตัวอยางคําอธิบายรายวิชา 
 1.  ตัวอยางคําอธิบายรายวิชา  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 ศึกษาการออกเสียงและความหมายของคํา กลุมคํา ประโยคความเดียว 
คําสั่ง คําขอรองและบทสนทนา ที่ใชในสถานการณเกี่ยวกับตัวเอง ครอบครัว และ
ชีวิตประจําวัน เพ่ือใหสามารถออกเสียง อานและเขียนไดถูกตอง ฟงและปฏิบัติตามได 
รวมถึงถายทอดความหมายจากการฟงและอานเปนภาพและบทบาทสมมติไดถูกตอง 
สอดคลองกับวัฒนธรรมเจาของภาษา และนําไปใชในการแสวงหาความรูและความ
เพลิดเพลินได 
 2.  ตัวอยางคําอธิบายรายวิชา  ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
 ศึกษาการออกเสียงและความหมายของคํา กลุมคํา ประโยคความเดียว 
คําสั่ง คําขอรองและนิทานสั้น ๆ และงาย ๆ ที่เกี่ยวกับสถานการณในครอบครัว ใน
หองเรียน และในโรงเรียน เพ่ือใหสามารถออกเสียง อานและเขียนไดถูกตอง ฟงและ
ปฏิบัติตามได รวมถึงถายทอดความหมายจากการฟงและการอานเปนแผนภูมิภาพ 
ทาทาง และระบุของจริงไดถูกตองสอดคลองกับวัฒนธรรมเจาของภาษา และนําไปใชใน
การแสวงหาความรูและความเพลิดเพลินได 
 3.  ตัวอยางคําอธิบายรายวิชา  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
 ศึกษาการออกเสียงและความหมายของคํา กลุมคํา ประโยคความเดียว 
คําสั่ง คําขอรองและเรื่องสั้นงาย ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจําวันที่บาน โรงเรียน ความสนใจของ
นักเรียน กีฬา อาหาร เคร่ืองดื่ม และส่ิงแวดลอม เพ่ือใหสามารถออกเสียง อานและเขียน
ไดถูกตอง ฟงและปฏิบัติตามได รวมถึงถายทอดความหมายจากการฟงและการอานเปน
สัญลักษณ และสรุปเน้ือเร่ืองเปนภาษาไทยไดถูกตองสอดคลองกับวัฒนธรรมเจาของ
ภาษา และนําไปใชในการแสวงหาความรูและความเพลิดเพลินได 
 4.  ตัวอยางคําอธิบายรายวิชา  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
 ศึกษาการออกเสียงและความหมายของคํา กลุมคํา ประโยคความรวม คําสั่ง 
คําขอรอง บทสนทนา และนิทาน ในสถานการณเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว หองเรียน 
โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม เพ่ือใหสามารถออกเสียง อานและเขียนไดถูกตอง ฟงและ
ปฏิบัติตามได รวมถึงถายทอดความหมายจากการฟงและการอานโดยระบุจากของจริง 
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เปนภาพ สัญลักษณ และบทบาทสมมติไดถูกตองสอดคลองกับวัฒนธรรมเจาของภาษา 
สัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และนําไปใชในการแสวงหาความรูและความ
เพลิดเพลินได 
 5.  ตัวอยางคําอธิบายรายวิชา  ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
 ศึกษาการออกเสียงและความหมายของคํา กลุมคํา ประโยคความรวม คําสั่ง 
คําขอรอง คําแนะนํา เร่ืองเลา ในสถานการณเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคล การใช
เวลาวาง นันทนาการ เพ่ือใหสามารถออกเสียง อาน และเขียนไดถูกตอง ฟงและปฏิบัติ
ตามได รวมถึงถายทอดความหมายจากการฟงและการอานเปนภาพชุดตามเนื้อเร่ือง และ
บทบาทสมมติไดถูกตอง สอดคลองกับวัฒนธรรมเจาของภาษา สัมพันธกับกลุมสาระการ
เรียนรูอื่น และนําไปใชในการแสวงหาความรูและความเพลิดเพลินได 
 6.  ตัวอยางคําอธิบายรายวิชา  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
 ศึกษาการออกเสียง คํา กลุมคํา ประโยคความรวม คําสั่ง คําขอรอง 
คําแนะนํา เร่ืองสั้น ในสถานการณเกี่ยวกับสังคมรอบตัว การใชเวลาวาง นันทนาการ การ
ซ้ือขาย ลมฟาอากาศ สุขภาพและสวัสดิการ เพ่ือใหสามารถออกเสียง อาน และเขียนได
ถูกตอง ฟงและปฏิบัติตามได รวมถึงถายทอดความหมายจากการฟงและการอานโดยการ
สรุปใจความสําคัญได และอธิบายเปนภาษาอังกฤษงาย ๆ ไดถูกตอง สอดคลองกับ
วัฒนธรรมเจาของภาษา สัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และนําไปใชในการแสวงหา
ความรูและความเพลิดเพลินได 
 7.  ตัวอยางคําอธิบายรายวิชา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
 ศึกษาภาษาทาทาง นํ้าเสียง ความรูสึกของผูพูด คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา 
การแสดงความตองการ กลุมคํา ประโยคความรวม ประโยคความซอน ขาวสั้นและ
โฆษณาจากสื่อส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิคส เกี่ยวกับชุมชน สิ่งแวดลอม อาหาร 
เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล การใชเวลาวางและนันทนาการ การซื้อขาย ลมฟา
อากาศ สุขภาพและสวัสดิการ เพื่อใหสามารถออกเสียง อาน และเขียนไดถูกตอง ฟงและ
จับใจความได โตตอบ ตีความ และแสดงความคิดเห็นโดยการใชถอยคําของตนเองเปน
ภาษาอังกฤษงาย ๆ ไดถูกตอง สอดคลองกับวัฒนธรรมเจาของภาษา สัมพันธกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น และนําไปใชในการแสวงหาความรูและความเพลิดเพลินได 
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 8.  ตัวอยางคําอธิบายรายวิชา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
 ศึกษาภาษาทาทาง นํ้าเสียง ความรูสึกของผูพูด คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา 
การแสดงความตองการ กลุมคํา ประโยคความรวม ประโยคความซอน ขาวสั้นและ
โฆษณา ฉลากยา คําแนะนําในการใชสิ่งของจากสื่อส่ิงพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิคสใน
สถานการณเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคล การใชเวลาวางและนันทนาการ การซื้อ
ขาย ลมฟาอากาศ สุขภาพและสวัสดิการ การเดินทางทองเที่ยว และสถานที่ เพื่อให
สามารถออกเสียง อาน และเขียนไดถูกตอง ฟงและจับใจความได โตตอบ ตีความ และ
แสดงความคิดเห็นโดยการใชถอยคําของตนเองเปนภาษาอังกฤษงาย ๆ ไดถูกตอง 
สอดคลองกับวัฒนธรรมเจาของภาษา สัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และนําไปใชใน
การแสวงหาความรูและความเพลิดเพลินได 
 9.  ตัวอยางคําอธิบายรายวิชา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
 ศึกษาภาษาทาทาง นํ้าเสียง ความรูสึกของผูพูด คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา 
กลุมคํา ประโยคความรวม ประโยคความซอน ขาวสั้น โฆษณา ฉลากยา คําแนะนําในการ
ใชสิ่งของ และความคิดเห็นของบุคคล จากสื่อ ส่ิงพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิคส ใน
สถานการณเกี่ยวกับการเดินทางทองเท่ียว สถานที่ การศึกษา อาชีพ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และการบริการ เพ่ือใหสามารถออกเสียง อาน และเขียนไดถูกตอง ฟงและจับ
ใจความได โตตอบ ตีความ และแสดงความคิดเห็นเปนภาษาอังกฤษไดสอดคลองกับ
วัฒนธรรมเจาของภาษา สัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และนําไปใชในการแสวงหา
ความรูและความเพลิดเพลินได รวมถึงนําไปใชในการศึกษาตอ 
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บทที่ 7 
การจัดหนวยการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ 

 
 การจัดหนวยการเรียนรูเปนข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตอจากการ
จัดทําคําอธิบายรายวิชาโดยจะตองจัดหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา 
ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 
ตัวอยางการจัดหนวยการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
(ดูเทียบกับตัวอยางคําอธิบายรายวิชา ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ในบทที่ 6) 
 Unit 1 : Alphabets 
   - Letters 
   - Sounds 
 Unit 2 : Numbers 
   - 1-10 
 Unit 3 : My Personal Information 
   - Name 
   - Age 
   - Gender 
 Unit 4 : My Family 
   - Family Members 
 Unit 5 : My Daily Life at Home 
   - Activities 
   - Time 
   - Asking for Help 
   - Imperatives 
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ตัวอยางการจัดหนวยการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
(ดูเทียบกับตัวอยางคําอธิบายรายวิชา ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ในบทที่ 6) 
 Unit 1 : Alphabets 
   - Letters and Sounds Blend 
 Unit 2 : Numbers 
   - 11-50 
 Unit 3 : My Personal Information 
   - Parts of My Face 
   - Height 
   - Weight 
 Unit 4 : My Family 
   - Appearance of Family Members 
   - Family Life 
 Unit 5 : My Daily Life at School 
   - Activities Inside and Outside Classroom 
   - Time 
   - Day of the Week 
   - Subjects 
   - Holidays 
   - Asking for Help 
   - Imperatives 
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ตัวอยางการจัดหนวยการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
(ดูเทียบกับตัวอยางคําอธิบายรายวิชา ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ในบทที่ 6) 
 Unit 1 : Alphabets 
   - Letters and Sounds Blend 
 Unit 2 : Numbers 
   - 51-100 
 Unit 3 : My Personal Information 
   - Parts of My Body 
   - Appearance 
 Unit 4 : My Daily Life at Home 
   - House Work 
   - Free Time Activities 
   My Daily Life at School 
   - Around Our School 
   - Teachers 
   - Friends 
   - Extra-Curricular Activities 
   - Asking for Help 
   - Imperatives 
 Unit 5 : My Interest 
   - Food and Drink 
   - Animals 
   - Fruits 
   - Colors 
   - Sports 
   - Weather 
   - Plants 
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ตัวอยางการจัดหนวยการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
(ดูเทียบกับตัวอยางคําอธิบายรายวิชา ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ในบทที่ 6) 
 Unit 1 : Myself 
   - Place of Birth 

- Nationality 
- Address 

 Unit 2 : Family 
   - Family Tree 
   - Occupations 
   - Household Articles 
   - Pets 
 Unit 3 : Classroom 
   - Objects 
   - Numbers and Shape 
   - Relationship with Teachers and Friends 
   - Asking for Help 
   - Imperatives 
 Unit 4 : School 
   - Site 
   - Size 
   - Objects 
   - Colors 
   - Environment 
 Unit 5 : Food and Drink 
   - Types of Food 
   - Soft Drink 
   - Ordering Food 
   - Likes and Dislikes 
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ตัวอยางการจัดหนวยการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
(ดูเทียบกับตัวอยางคําอธิบายรายวิชา ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ในบทที่ 6) 
 Unit 1 : Myself 
   - Religion 

- Interest 
 Unit 2 : Relationship with Other People 
   - People in Family 
   - People at School 
   - Celebrate Special Days 
   - Asking for Help 
   - Offering Help 
   - Giving an Advice 
 Unit 3 : Leisure 
   - TV Programs 
   - Music 
   - Sports 
   - Movies 
   - Shopping 
   - Travel 
 Unit 4 : Entertainment 
   - Festivals 
   - Place to Eat and Drink 
   - Buying a Movie Ticket 
 Unit 5 : Travel 
   - Direction 
   - Transportation 
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ตัวอยางการจัดหนวยการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
(ดูเทียบกับตัวอยางคําอธิบายรายวิชา ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในบทที่ 6) 
 Unit 1 : Myself 
   - Likes / Dislikes 

- Autobiography 
 Unit 2 : Community 
   - Relationship among People 
   - Activities 
   - Giving an Advice 
   - Request 
 Unit 3 : Leisure and Entertainment 
   - Planning a Schedule 
   - Budget 
   - Hobby 
 Unit 4 : Shopping 
   - Places 
   - Quantity, Measure and Weight 
   - Price 

- Dialogues between Buyers and Sellers 
 Unit 5 : Weather 
   - Seasons 
   - Describing Weather 
   - Clothes to Wear 
 Unit 6 : Health and Welfare 
   - Exercise 
   - Rest 
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ตัวอยางการจัดหนวยการเรียนรูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
(ดูเทียบกับตัวอยางคําอธิบายรายวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ในบทที่ 6) 
 Unit 1 : Myself 
   - Routine Activities 

- Physical Characteristics 
- Personality 
- Tastes 

 Unit 2 : Community 
   - Directions and Distances 
   - Sites 
   - Transportation 
   - Accommodations 
   - Community Members 
 Unit 3 : Entertainment 
   - Rivers and Canals 
   - Waterfalls 
   - Farms, Fields, Parks 
   - Natural Resources 
   - Temples 
   - Museums and Statues 
   - Auditoriums and Cinemas 
   - Schools 
   - Shopping Centers 
   - Roles in Community 
   - Environmental Protection 
 Unit 4 : Food and Drink 
   - Tastes 
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   - Labels 
   - Preservatives 

- Rotten Food 
- Beverage 

 Unit 5 : Relationship with Other People 
   - Body Language and Tone of Voice 
   - Giving an Advice 
   - Request 
   - Corresponding 
 Unit 6 : Leisure and Entertainment 
   - Holiday Travel 
   - Places to Visit 
   - Music, Drama and Concerts 
   - Sports Playing 
 Unit 7 : Buying and Selling 
   - Price 
   - Bargaining 
   - Quality Selection 
   - Advertisement 
   - Services 
 Unit 8 : Weather 
   - Wind, Rain, Flood, Mist 
   - Storm, Monsoon, Tornado 
   - News 
 Unit 9 : Health and Welfare 
   - Appropriate Food Choice 
   - Appropriate Exercise 
   - Personal Safety 
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ตัวอยางการจัดหนวยการเรียนรูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
(ดูเทียบกับตัวอยางคําอธิบายรายวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ในบทที่ 6) 
 Unit 1 : Myself 
   - Skills 

- Strengths 
- School Performance 

 Unit 2 : Relationship with Other People 
   - Individual Differences 
   - Opinions towards Others 
   - Different Beliefs and Cultures 
   - Avoiding Conflict / Compromising 
 Unit 3 : Leisure and Entertainment 
   - Choice of Games, Videos and Movies 
   - Wise Internet Explorer 
 Unit 4 : Buying and Selling 
   - News and Advertisement 
   - Pills and Medicine 
   - Labels 

- Instruction for Use 
- Local Wisdom Handicrafts 

 Unit 5 : Weather 
   - Temperature 
   - Humidity 
   - Weather Forecast 
   - News 
 Unit 6 : Health and Welfare 
   - Drug Abuse Avoidance 
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   - Healing of Drug Addicts 
 Unit 7 : Tourism 
   - Transportation 
   - Culture, Custom, Tradition 
   - Brochure and Leaflet 
   - Map 
 Unit 8 : Places 
   - Prominent Local Areas 
   - Business Center 
   - Sports Center 
   - Recreation Parks 
 Unit 9 : Information Seeking 
   - Books, Journals, Magazines, Newspapers 
   - Electronic Devices 
   - Personal Safety 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

TL 224 

 

63

ตัวอยางการจัดหนวยการเรียนรูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
(ดูเทียบกับตัวอยางคําอธิบายรายวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในบทที่ 6) 
 Unit 1 : Myself 
   - Desire and Feeling 

- Opinions / Sharing Opinions 
- Expectation 
- Future Plan 

 Unit 2 : Travel and Tourism 
   - Ticket Reservation 
   - Homestay and Hotel Reservation 
   - Buying Gifts 
   - Relationship among Tourists 
 Unit 3 : Places 
   - Historical Places 
   - Religious Settings 
   - Museums, Exhibition Centers 
 Unit 4 : Climate 
   - Countries’ Climate 
   - Climate and Geographical Areas 
   - Ecology 
 Unit 5 : Health 
   - Physical Development 
   - Weight Control, Diet 
   - Emotional / Mental Development 
 Unit 6 : Education 
   - Plans for Further Study 
   - Short and Long Term Goals 
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   - Academic Disciplines 
 Unit 7 : Occupation 
   - Types of Jobs / Occupations 
   - Job Application 
   - Job Interview 
   - Competencies Needed in Each Occupations 
 Unit 8 : Science and Technology 
   - Science in Daily Life 
   - Science for Advanced Study 
   - Computer Usage for Further Study 
 Unit 9 : Services 
   - Transportation 
   - Media 
   - Accommodation 
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บทที่ 8 
การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

 
 ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาวิชาภาษาอังกฤษซึ่งอยูในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ ที่กลาวมาแลวต้ังแตบทที่ 5 ถึงบทท่ี 7 น้ัน เปนการพัฒนา
หลักสูตรในสวนที่เปนสาระการเรียนรูพื้นฐาน กลาวคือเปนความรูภาษาอังกฤษที่จําเปน
สําหรับผูเรียนในการใชสื่อความหมาย นอกจากสาระการเรียนรูพื้นฐานแลว โรงเรียน
สามารถจัดสาระการเรียนรูเพ่ิมเติม เปนความรูเสริมที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวันและใน
อาชีพในอนาคต หรือเปนความรูที่เกี่ยวกับชุมชนและทองถิ่นที่โรงเรียนต้ังอยู 
 หลังจากพัฒนาหลักสูตรจนถึงข้ันตอนการจัดหนวยการเรียนรูแลว กอนที่จะ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ผูสอนจะตองจัดทําแผนการจัดการเรียนรู (lesson plan) 
กอน  ดังน้ันแผนการจัดการเรียนรูจึงอยูในขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูจึงเปนการพัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียน 
 ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ผูสอนจะนําแตละเร่ืองในหนวยการเรียนรูมา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู แลวทําแผนการจัดการเรียนรูใหมีองคประกอบครบถวน ซ่ึง
รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรูอาจจะแตกตางกันตามที่หนวยงานแตละแหงกําหนด 
แตองคประกอบหลัก ๆ ที่ขาดไมไดจะมีเหมือน ๆ กัน 
 
องคประกอบหลักของแผนการจัดการเรียนรู 
 แผนการจัดการเรียนรูประกอบดวยองคประกอบหลักดังตอไปน้ี 
 1.  สวนหัวของแผนการจัดการเรียนรูซ่ึงระบุ 
 ช่ือวิชา................... 
 ภาคเรียนที่........... ปการศึกษา................. 
 เร่ือง.............................. 
 ช้ัน................... 
 วันที่............................... เวลา..................... 
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 2.  สาระสําคัญหรือความคิดรวบยอด (concept) ซ่ึงระบุ “แกน” ของเร่ืองที่จะ
สอน แกของเร่ืองหรือแกนของเนื้อหาน้ีเปนสวนหัวใจของเรื่องที่จะชวยใหผูเรียนสามารถ
นําเนื้อหาหรือเร่ืองที่เรียนแลวน้ันไปประยุกตใช 
 3.  จุดประสงคการเรียนรู (learning objectives) แบงออกเปนจุดประสงค
ปลายทาง (terminal objectives) และจุดประสงคนําทาง (enabling objectives)  
 จุดประสงคปลายทาง หมายถึง ผลที่คาดหวังที่จะใหผูเรียนไดรับในขั้น
สุดทายเมื่อเรียนจบเร่ืองน้ีแลว  สวนจุดประสงคนําทาง หมายถึง ผลที่คาดหวังใหผูเรียน
ไดรับเปนลําดับ เม่ือรวมผลที่ไดรับเปนระยะ ๆ ทั้งหมดแลวก็จะสงผลถึงจุดประสงค
ปลายทาง 
 ผลที่คาดหวังในจุดประสงคการเรียนรูน้ีจะระบุพฤติกรรมที่คาดหวังให
ผูเรียนแสดงออกหลังจากเรียนเน้ือหาเรื่องน้ีจบแลว โดยตองกําหนดพฤติกรรมที่คาดหวัง
ใหชัดเจน สามารถสังเกตและวัดไดตรงกัน ไมวาใครจะเปนผูวัดผลและประเมินผล และ
กําหนดใหครอบคลุมทั้งดานความรู เจตคติ และทักษะ 
 4.  เน้ือหา (content) มีทั้งการเรียนรูเกี่ยวกับการออกเสียง (sound) การใช
คําศัพท (vocabulary) ไวยากรณ (grammar) หรือโครงสรางทางภาษา (structure) หนาที่
ทางภาษา (function) และวัฒนธรรม (culture) รวมถึงทักษะการฟง การพูด การอาน และ
การเขียน ซ่ึงการจัดเนื้อหาน้ีจะตองสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 5.  กิจกรรมการเรียนรู (learning activities) ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนการ
สอน หรือ กิจกรรมที่ผูสอนและผูเรียนจะทํารวมกันในชั่วโมงการเรียนแตละเร่ือง เปน
กิจกรรมที่มีความสอดคลองกับเน้ือหาและชวยเอื้อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรู
โดยจะเนนกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดลงมือทําเพื่อใหเกิดการเรียนรูมากกวาที่จะเนนกิจกรรม
ที่ผูสอนทํา ซ่ึงกิจกรรมการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรูน้ีจะเปนไปตามวิธีการ
จัดการเรียนรูและเทคนิคการจัดการเรียนรูที่ผูสอนใชในช่ัวโมงนั้น 
 6.  สื่อการเรียนรู (learning aids หรือ instructional media) ประกอบดวย
รายการวัสดุ อุปกรณ หรือส่ือส่ิงพิมพที่จะชวยเอื้อใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดชัดเจนขึ้น 
เรียนรูไดงายและรวดเร็วข้ึน ซ่ึงส่ือการเรียนรูจะตองสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูและ
เร่ืองที่ผูเรียนเรียน 
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 7.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู (learning evaluation) ประกอบดวย 
วิธีการที่ผูสอนจะใชในการตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียนวาบรรลุจุดประสงคการ
เรียนรูที่กําหนดไวหรือไม ซ่ึงการวัดและประเมินผลการเรียนรูในการจัดการเรียนรูแตละ
ช่ัวโมงนั้นไมจําเปนตองใชการทดสอบเสมอไป อาจจะวัดผลและประเมินผลจากการสังเกต
ปฏิกิริยาของผูเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น และประเมิน
จากผลงานเปนตน ซ่ึงเปนการประเมินผลตามสภาพจริง (authentic assessment)  
 องคประกอบหลักของแผนการจัดการเรียนรูที่กลาวมาขางตนน้ัน เปน
องคประกอบที่ขาดไมได จําเปนตองมี แตอาจจะมีองคประกอบอื่นเพ่ิมข้ึนอีกได แลวแต
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูของแตละบุคคล หรือแตละหนวยงาน และ
องคประกอบทั้งหมดจะตองสอดคลองกันต้ังแตองคประกอบแรกจนถึงองคประกอบ
สุดทาย 
 
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ 
 การออกแบบรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรูจะแตกตางกันไปในแตละ
หนวยงาน แตไมวารูปแบบจะเปนไปในทิศทางใด องคประกอบหลักของแผนการจัดการ
เรียนรูจะตองมีครบ และทุกองคประกอบจะตองสอดคลองกัน 
 ตอไปนี้ เปนตัวอยางรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู วิชาภาษาอังกฤษของ 
กระทรวงศึกษาธิการ และรูปแบบแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของภาควิชา
หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง แสดงไวในรูปแบบที่ 1 
และรูปแบบที่ 2 ตามลําดับ 
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รูปแบบที่ 1 (กระทรวงศึกษาธิการ 2546: 103-108) 
ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ................ หนวยการเรียนรูที่ 9 Food and Drink 
เร่ือง Likes / Dislikes จํานวน 1 ชั่วโมง 

1.  จุดหมายปลายทาง: สนทนาเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่ชอบและไมชอบ 
 (สอดคลองกับมาตรฐาน ต.1.1.2  ต.1.2.4  ต.1.3.4  ต.2.2.2) 
2.  จุดประสงคนําทาง 
 1.  ออกเสียงคําและบอกความหมายเกี่ยวกับชื่ออาหาร เครื่องดื่มได 
 2.  บอกความรูสึกชอบและไมชอบเกี่ยวกับชื่ออาหาร เครื่องดื่มได 
 3.  บอกความแตกตางระหวางชื่ออาหารและเครื่องดื่มของไทยและตางประเทศได 
 4.  ใหความรวมมือและสนุกสนานกับกิจกรรมที่ทํา 
3.  เน้ือหาทางภาษา 
 Function: Emotion and Attitudes 

Vocabulary: hamburger, sandwich, fried rice, noodle, coffee, soft drink, 
orange juice, lemonade 

Structure: I like …………………….. 
 I don’t like ……………… 
 Do you like ………………. ? 
Culture: Names of Food and Drink 

4.  สื่อการเรียนรู 
 1.  รูปภาพอาหารและเครื่องดื่ม 
 2.  บัตรคําศัพทเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 
 3.  แถบประโยค 

I like …………………. 
 

I don’t like………………. 
 

Do you like………………? 
 4.  ใบงานที่ 1 – 2 – 3  
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 5.  เพลง Fruit Salad 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 

1. ติด Chart เพลง Fruit Salad บนกระดานดํา และรองเพลงพรอมแสดงทาทาง
ประกอบ นักเรียนรองเพลงพรอมแสดงทาทางประกอบ 

2. สุมถามนักเรียนโดยใชประโยค 
  T: Do you like ……? (ชื่อผลไม) 
  S1: Yes, I do.  No, I don’t. 
  T: What fruit do you like? 
  S2: I like……………. 
  T: What fruit don’t you like? 
  S3: I don’t like…………… 

3. แสดงบัตรภาพและออกเสียงอาหารและเครื่องด่ืม hamburger, fried rice, 
noodle, coffee, milk, juice ทีละภาพ นักเรียนดูภาพและออกเสียงตามครู 

4. แสดงบัตรภาพและออกเสียงอาหารและเครื่องดื่ม hamburger, fried rice, 
noodle, coffee, milk, juice ทีละภาพ และถามประโยค 

T: What is it? 
Ss: It’s………………(hamburger) 

5. ใหนักเรียนถามประโยคแทนครูและใหเพ่ือนตอบ 
6. แสดงภาพอาหารและเครื่องดื่มโดยใชภาพ ดังนี้ 

ภาพ  ภาพ 
hamburger noodle 

 I don’t like…………….  I like……………………. 
และถามประโยคและใหนักเรียนตอบพรอมกัน 
 T: Do you like hamburger? 
 Ss: No, I don’t. 
 T: Do you like noodle? 
 Ss: Yes, I do. 

7. นักเรียนทําใบงานที่ 1 จัดกลุมชื่ออาหารไทย อาหารตางประเทศและเครื่องด่ืม
ลงในตาราง 
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8. ใหนักเรียนจับคูกันถาม ตอบ โดยใชประโยค 
T: Do you like (ชื่ออาหารจากตารางใบงานที่ 1) ? 
S1: Yes, I do. / No, I don’t. 

9. แจก Worksheet 2 ใหนักเรียนทุกคนถามเพื่อนโดยใชประโยค Do you 
like…….? แลวใสเครื่องหมาย aลงในชอง Yes / No พรอมทั้งใสชื่อเพ่ือนลง
ในชอง Name 

10. นักเรียนทําใบงานที่ 3 ผลัดกันถามตอบเกี่ยวกับความชอบและไมชอบอาหารที่
นักเรียนกําหนดขึ้นเองแลวสรุปจํานวนผูที่ชอบและไมชอบลงในชองวาง 

6.  การวัดผลประเมินผล 
 1.  การสังเกต 

- การออกเสียงคําและบอกความหมายเกี่ยวกับชื่ออาหาร เครื่องดื่ม 
- ความรวมมือและสนุกสนานกับกิจกรรมที่ทํา 
- การถาม ตอบ เกี่ยวกับสิ่งที่ชอบ ไมชอบ เกี่ยวกับชื่ออาหาร เครื่องดื่ม 
- การบอกความเหมือนและความแตกตางระหวางชื่ออาหารและเครื่องด่ืม
ของไทยและตางประเทศ 

2.  ตรวจการวาดภาพหรือการหาภาพและเขียนประโยคอาหารหรือเครื่องดื่มที่ชอบ
และไมชอบ 

7.  กิจกรรมเสนอแนะ:  อาจใหนักเรียนทําสมุดภาพอาหารและเครื่องดื่ม 
8.  บันทึกหลังการสอน 
 1.  ผลการสอน....................................................................................................... 
 2.  ปญหา/อุปสรรค................................................................................................ 
 3.  ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข............................................................................... 
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เพลง Fruit Salad 
ทํานองเพลงนิว้โปงอยูไหน 

 
Water Melon, Water Melon 

Papaya, Papaya 
Orange, and Banana 
Orange, and Banana 

Fruit Salad, Fruit Salad 
…………………………. 
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ใบงานที่ 1 
 

Worksheet 1 
 
Name ………………………………………. Grade ………… Number……… 
 
Put these words into the right group in the table below. 

 
 

Western food Thai food Drinks 
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ใบงานที่ 2 
 
Name ………………………………………. Grade ………… Number……… 

Direction: Ask your friend “Do you like…………….? (Salad) 

  Put a tick (a) in the box Yes / No and write the name. 
 

Food & Drink Yes No Name 

a  Somchai Salad 
Sandwich  a Nathapol 
Lemonade    
Pizza    
Noodle    
Orange juice    
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ใบงานที่ 3 

Take turn to ask and answer the question and put a tick (a) under Yes or No. 
 Do you like (ชื่ออาหารนักเรียนกําหนดเอง) ? 
 

 Yes No 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

1.  ……………students like……………. 
2.  ……………students don’t like…………. 

10   
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รูปแบบที่ 2 
(ตัวอยาง) 

Lesson Plan 
Class MS 2/5 
Date August 14, 2007  Time 8.30-9.30 
Textbook 
Content 1.  Sound: /p/ and /b/ in an initial position 
 2.  Vocabulary: airport, hop, sick, hospital 
 3.  Structure: Possessive Adjectives 
 4.  Reading: The passage from the textbook p.61 
 5.  Writing: The passage completion 

Learning Objectives Activities Aids 

Sound 
1. After listening to 
the teacher’s 
pronunciation, the 
students will be able 
to identify the sounds 
/p/ and /b/ in the initial 
position correctly. 
 

 
1. The teacher presents the chart with the 
following words: 
          1                        2 
         pig                     big 
         pet                     bet 
         pack                   back 
         peak                   beak 
         pond                   bond 
2. The teacher reads the words in each 
column. 
3. The teacher says one word at a time and 
the students tell to which column it belongs: 
         T: bet           S: Two 
         T: pack         S: One 
 

 
chart 
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Learning Objectives Activities Aids 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Being asked 
questions, the 
students will be able 
to answer them and 
pronounce the sounds 
/p/ and /b/ correctly. 

4. The teacher says two words at a time and 
the students tell to which column or column 
they belong: 
       T: peak    peak 
       S: One     One 
       T: pond    bond 
       S: One     Two 
5. The students choose the correct word 
from the list on the answer sheet after 
listening to what the teacher says: 
       T: A cat is a pet. 

        S: pet (the words ‘pet’ and ‘bet’ are on 
the answer sheet) 

        T: He’s carrying it on his back. 
        S: back (the words ‘pack’ and ‘back’ are 

on the answer sheet) 
1. The students answer the questions in full 
sentences. 
       T: (Shows a picture) 
           Which one is a pet? 

        S: A dog is a pet. 
        T: What is the top part of the mountain 

called? 
        S: It’s a peak. 
        T: What’s this? 
        S: It’s a bin. 
        T: Where is a fish in this picture? 
        S: It’s in the pond. 

 
 
 
 
 
 
 
Answer 
Sheet 
 
 
 
 
 
 
 
 
pictures: 
dog, 
tiger, 
mountain, 
bin, fish, 
pond 
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Learning Objectives Activities Aids 
 
 
 
Vocabulary 
1. Presented the 
words, the students 
will be able to 
pronounce them 
correctly. 
2. Presented the 
situation, the students 
will be able to tell the 
meaning of each 
word. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. The students generalize how to 
pronounce /p/ and /b/ with the teacher’s 
assistance. 
 
1. The teacher writes the words on the 
board and reads them. 
2. The students repeat. 

        
 
1. airport 
   T: Don Muang is an airport. 
      Suvarnapoom is an airport. 
      Do you get on the plane at the airport 

or the station? 
   S: At the airport. 
   hop 
   T: (shows a picture) 
      A rabbit and a kangaroo always hop 

when they move from place to place. 
      Does a man always hop ? 
   S: No, he sometimes hop. 
   sick 
   T: (shows a picture) 
      He doesn’t go to school, he stays in 

bed because he is sick. 
      When do we go to see the doctor? 
  S: When we are sick. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
picture: 
hopping 
rabbit and 
kangaroo 
 
 
 
picture: a 
sick man 
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Learning Objectives Activities Aids 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar 
1. Presented the 
situation, the students 
will be able to 
generalize how to use 
the possessive 
adjectives. 

    hospital 
   T: When I am sick, I go to a doctor’s clinic 

or a hospital. 
      Where do we see many sick people 

lying in beds and the doctors and nurse 
are helping them? 

   S: At the hospital. 
 
1. The teacher demonstrates:  
    T: This is my book. 
        That is Somchai’s book. or 
        That is his book. 
        That is Manee’s book. or 
        That is her book. 
2. The students are asked to read the 

sentences on the chart: 
        I am riding my bicycle. 
        You are feeding your dog. 
        He often writes a letter to his mother. 
        She is talking to her friend. 
        The dog is biting its bone. 
        We are proud of our team. 
        They usually play football with their 

classmates. 
3. The students generalize how to use the 

possessive adjectives with the teacher’s 
assistance. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chart 
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Learning Objectives Activities Aids 
2. Presented the drill 
and the exercise, the 
students will be able 
to use the possessive 
adjectives in 
sentences correctly. 

1. The students say at least 7 sentences 
from the substitution table: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. The students fill in the blank in each 

sentence. 
    1) He loves ____ dog. 
    2) I wear _____ shoes. 
    3) The students like _____ teacher. 
    4) Suda is playing _____ guitar. 
    5) You wash _____ hands before eating. 
    6) The bird eats _____ worms. 
    7) My friends and I are doing _____ 

homework. 
    8) The parents love _____ children. 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chart 

 
 
 

I                           my 
You                       your 
He         likes         his          dress. 
She       is showing  her         food. 
It           ate           its           picture. 
We                       our          cake. 
They                     their  
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Learning Objectives Activities Aids 

Reading 
1. Upon completion of 
the reading passage, 
the students will be 
able to summarize the 
story in  Thai and 
answer the questions 
presented at the end 
of the passage 
correctly. 
Writing 
1. Presented an 
incomplete passage, 
the students correctly 
complete it with the 
vocabularies found in 
the reading passage. 

 
1. The students are asked to read the 
passage aloud together and individually. The 
teacher helps them correct their 
pronunciation. 
2. The students summarize the story in Thai 
with the teacher’s assistance. 
3. The students orally answer the questions. 
 
 
 
1. The students are asked to complete the 
blank spaces with the words they can pick 
out from the reading passage. 
    My brother and I have two rabbits. One is 
white, the other is gray. They are our _____ 
. The two rabbits usually ______ around the 
house and play together. When they were 
______ , we took them to the animal’s 
_______ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

chart 
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บทที่ 9 
แบบฝกหัด แบบทดสอบ และแนวทางการประเมินผล 

 

ในการพัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียน หรือ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูน้ัน 
จะตองมีการเตรียมแบบฝกหัดสําหรับใหนักเรียนฝกใชภาษาอังกฤษทุกทักษะ ทั้ง การฟง 
การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษไดคลองควบคูกับการ
วางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู นอกจากนี้ยังอาจจะตองเตรียมการวัดผลการ
เรียนรูของนักเรียนหลังจากที่นักเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนรูไปแลว เพ่ือตรวจสอบวา
นักเรียนไดเรียนรูครบตามจุดประสงคหรือไม 
 
ตัวอยางแบบฝกหัดและแบบทดสอบการใชภาษาอังกฤษ 

1. Auditory Comprehension Exercise and Tests 
1.1 Sound discrimination in an isolate word 

Student hears:   Student chooses ‘Same or Different’: 
1) ship  sheep   A. S D 
2) dip  deep   B. S D 
3) rich  rich   C. S D 

 1.2 Sound discrimination in context 
Student hears:   Student chooses the answer: 

  I saw a large sheep.  I saw a large _____ . 
      A. ship B. seat C. sheep 
 1.3 Question and answer 

Student hears:   Student chooses the answer: 
  Who is rich ?   A. When he reached. 
      B. Tim is. 
      C. He has much money. 
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 1.4 Sentence comprehension 
Student hears:   Student chooses the answer: 

  1) Mary dropped the letter A. Mary sent the letter. 
   In the mailbox.  B. Mary threw the letter away. 
      C. Mary lost the letter. 
  2.) Bob’s house is on the 
 corner between two big 
 trees on either side. 
 
 1.5 Dialogue 

Student hears:   Student chooses the answer: 
  (1st voice) Hello, Tom. Is Sue A. At home, in bed. 
  feeling any better today ? B. At the office. 
  (2nd voice) Oh, yes. She’s C. Away on vacation. 
  feeling much better now. D. On the way to the hospital. 
  But the doctor says she’ll 
  have to stay in bed until Monday. 
  (3rd voice) Where is Sue now ? 

2. Oral Production Exercises and Tests 
2.1 Rhyme words 

1) ‘could’ rhymes with 
 A. blood  B. food  C. wood 
2 ‘plays’ rhymes with 
 A. pets  B. ways  C. valley 

 2.2 Word stress 
  Which syllable word receives the heaviest stress ? 
  frequently  introduce develop 

A B C 

     A    B  C   A B  C   A B C 
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 2.3 Phrase stress 
  Which one of underlined syllables would receive the heaviest stress ? 
  I know that Jim went to the studio, but when did Bob go ? 
            A    B    C    D   E 
 2.4 Structured Speech 
  1) Sentence repetition 
  ……………………………… 
  ……………………………… 
  2) Reading a passage 
  …………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………….. 
 2.5 Face to Face Interview 

3. Reading Comprehension Exercises and Tests 
3.1 Sentence interpretation 

The friend of the teacher that Mike met when he visited his son and his 
classmate come to the library. 

Who visited the library ? 
A. Mike’s son   B. The Teacher’s friend 
C. Mike’s classmate  D. The Teacher’s son 

 3.2 A passage and questions with multiple-choice answers 
  1) Interpretation of the vocabularies in the passage 
   - According to the paragraph, the ‘state’ refers to 
    A. U.S.A.   B. New York 
    C. United Kingdom D. London 
   - My grandmother takes a nap after lunch. ‘nap’ means 
    A. a brief sleep  B. hot dinner 

 



 

  TL 224 84

    C. a cold drink  D. a long rest 
  2) interpretation of the idea(s) in the passage 
   - The central idea of the paragraph is that 
    A. ………………… B. ……………….. 
    C. ………………… D. ……………….. 
   - When the writer found the key on the carpet, he felt 
    A. ………………… B. ……………….. 
    C. ………………… D. ……………….. 
 3.3 Questions for interpretation of the idea(s) in the passage 
  1) Why didn’t the mother pay attention to her children ? 
  2) What would the father say to his children when he came back ? 
 3.4 Reorder several scrambled sentences into a coherent paragraph 
  She’s only fifty-one. 
  I’ve got two brothers and sisters. 
  Let me tell you something about my family. 
  Dad has his own business. 
  So there are seven of us altogether in the family. 
  My father is sixty-four. 
  Mum helps him with the business. 
  He’s a lot older than my mother. 
 3.5 Cloze 
  1) Every fifth word in the passage is left out. Read and fill in the blanks 

to make the passage complete. 
     We moved into a ______ house last month, and ______ 

have been really busy ______ in. It’s a nice ______ much bigger 
than our ______ one. It’s got a ______ living-room, two bedrooms 
and ______ bathrooms. Another thing I ______ is the Kitchen. It’s 
______ big so there’s plenty ______ room to work in. 
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  2) The verbs in the passage are missing. Read and fill in the blank to 
make the passage complete. 

     After breakfast, you’ll ______ a half-day sightseeing tour. 
First you will ______ the modern skyscrapers and shopping 
complexes, then ______ to the old market which ______ everything 
from fresh fruit and caged birds to jewellery and silk. Your tour also 
______ the zoo, then ______ your free morning at the beach 
resort. You may ______ on the sand or ______ in the warm 
tropical water. 

4. Grammar and Writing Exercises and Tests 
4.1 Completion 
 1) Michael (studies, has studied, is studying) Spanish since 1990. 
       A            B             C 
 2) Sombat and I are close friends. ______ usually travel abroad on 

vacation. 
  A. They   B. I  C. We 
 3) During his summer holiday, he and his family are 
  A. enjoyable at the beach  B. enjoy on the beach 
  C. enjoying with the beach  D. enjoyed to the beach 
4.2 Error recognition 
 Indicate which part is wrong, then correct it. 
 The data recently found was very interesting. 
            A      B         C 
4.3 Write a correct sentence or correct sentences 
 Write out sentences using the words given. 
 1) today / don’t / I / eat / out / like / feel / to 
 2) don’t / we / why / have / lunch / pizza / for ? 
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 3) helpful / she / helpful / a teacher / is 
4.4 Dialog Completion 
  A:  Are you free on Tuesday night ? 
  B:  ……………………… 
  A:  Well, my brother and I are going to a concert. 
   Would you like ……………… ? 
  B:  ………………….. What time ? 
  A:  ………………….. 
  B:  That would be fine. 
  A:  See you on ……………… them. 
  B:  Yes. See you. 
4.5 Free Paragraph Writing 

5. Vocabulary Exercises and Tests 
5.1 Definition 
 “Recent” means ________ . 
 A. frequent     B. occasional 
 C. not long ago   D. a long time ago 
5.2 Completion 
 Tommie ______ a night at Tawana Ramada Hotel. 
 A. lived B. stayed C. rested D. slept 
5.3 Interpretation  
 The party has been postponed until next month. 
 A. delayed B. stopped C. started D. ended 
5.4 Missing Alphabets 
 1) Sri Lanka is a very flat c_ _n_ _y. 
 2) There are no tall b_i_ _ _ngs in Colombo. 
 3) We stay a night in the h_ _ _l. 
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5.5 Words in the same set 
 Circle the word which does not belong in each list. 
 1) bird, traveler, tour, resort, guest house 
 2) sand, plane, bay, beach, water 
 3) cotton, silk, fabric, ring, wool 
5.6 Matching 
 Match the words with similar meaning. 
 1. ruin  a. wet 
 2. duty  b. additional 
 3. soak  c. destroy 
 4. further  d. responsibility 
5.7 Crossword Puzzle 
 

1  2 3   
5      
6   7 4 

      
8      

      

 
 Down 

1. The ______ of January is New Year’s Day. 
2. “Ancient” is the opposite of”______” 
3. He likes to eat fried ______ rings. 
4. We ______ fresh meat in a refrigerator. 
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Across 
1. Everyone in the party knows that ______ author. 
5. The hotel’s maids ______ the quests’ clothes after washing and 

drying them. 
 6.  The colours of the Thai flag are ______, white, and blue. 
 7.  He wrote a letter in black ______. 

8.  They ______ on the television to watch an evening news. 
 
การประเมินผลการพูดสนทนา การอานออกเสียง และการเขียนภาษาอังกฤษ 
 ในการประเมินผลการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ การอานออกเสียง และการเขียน 
น้ัน  ควรใชการประเมินโดยมาตรพรรณนา หรือ รูบริค (Rubric) ซ่ึงมี 2 แบบ คือ การ
กําหนดเกณฑในภาพรวม (holistic rubric) กับ การกําหนดเกณฑแบบแยกสวน (analytic 
rubric)  
 1. การกําหนดเกณฑในภาพรวม  หมายถึง การกําหนดเกณฑโดยพิจารณา
ภาพรวมของงานซึ่งอาจกําหนดเกณฑเปน 3 ระดับ ถึง 6 ระดับ และมีคําบรรยายคุณภาพ
แตละระดับ ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 ตัวอยางการกําหนดเกณฑบรรยายคุณภาพการสนทนาภาษาอังกฤษ 

 ระดับ 3 หมายถึง พูดไดตรงตามประเด็นที่กําหนดไว 
   ใชคําศัพท สํานวน รูปประโยคถูกตอง  
   ออกเสียงคําและประโยคถูกตอง  
 ระดับ 2 หมายถึง พูดไดตรงตามประเด็นที่กําหนดไวเปนสวนใหญ 
   (มีความคลาดเคลื่อนบาง) 
   ใชคําศัพท สํานวน รูปประโยคถูกตองสวนใหญ 
   (มีขอผิดพลาดบาง) 
   ออกเสียงคําและประโยคถูกตองสวนใหญ 
   (มีขอผิดพลาดบาง) 
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 ระดับ 1 หมายถึง พูดไมตรงประเด็น 
   ใชคําศัพท สํานวน รูปประโยคผิดมาก 
   ออกเสียงคํา และประโยคผิดมาก 
 ระดับ 0  หมายถึง ไมพูด 
 
 ตัวอยางการกําหนดเกณฑบรรยายคุณภาพการอานภาษาอังกฤษ 

 ระดับ 3 หมายถึง ใชระดับเสียงสูงตํ่า (intonation) ในการอานถูกตอง 
   ออกเสียงคําและประโยคถูกตอง  
   นํ้าเสียงแสดงความรูสึกตรงตามเนื้อเร่ือง 
   อานไดคลองไมติดขัด 
 ระดับ 2 หมายถึง ใชระดับเสียงสูงตํ่าในการอานถูกตองสวนใหญ 
   (มีขอผิดพลาดบาง) 
   ออกเสียงคําและประโยคถูกตองสวนใหญ 
   (มีขอผิดพลาดบาง) 
   นํ้าเสียงแสดงความรูสึกตามเนื้อเร่ืองถูกตองสวนใหญ 
   (มีขอผิดพลาดบาง) 
   อานติดขัดบางตอน 
 ระดับ 1 หมายถึง ใชระดับเสียงสูงตํ่าในการอานผิดมาก 
   ออกเสียงคําและประโยคผิดมาก 
   นํ้าเสียงแสดงความรูสึกไมสอดคลองกับเน้ือเร่ือง 
   อานติดขัดมาก 
 ระดับ 0  หมายถึง อานตะกุกตะกัก ไมถูกตอง 
   เวนชวงคิดนาน 
 
 ตัวอยางการกําหนดเกณฑบรรยายคุณภาพการเขียนภาษาอังกฤษ 

 ระดับ 4 หมายถึง เขียนตรงตามประเด็นที่กําหนดไว 
   ใชคําศัพท สํานวน รูปประโยคถูกตอง  
   เน้ือหาเปนลําดับตามเหตุการณ หรือเปนเหตุเปนผล 
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 ระดับ 3 หมายถึง เขียนตรงตามประเด็นที่กําหนดไวเปนสวนใหญ 
   (มีขอผิดพลาดบาง) 
   ใชคําศัพท สํานวน รูปประโยคถูกตองสวนใหญ 
    (มีขอผิดพลาดบาง) 
   ลําดับเน้ือหาผิดพลาดบาง  
 ระดับ 2 หมายถึง เขียนตรงประเด็นบาง 
   ใชคําศัพท สํานวน รูปประโยคผิดมาก 
   ลําดับเน้ือหาสับสนหลายแหง 
 ระดับ 1 หมายถึง เขียนไมตรงประเด็น 
   คําศัพท สํานวน รูปประโยคไมถูกตองทั้งหมด 
   ลําดับเน้ือหาสับสนทั้งหมด 
 ระดับ 0  หมายถึง ไมเขียน 
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 2. การกําหนดเกณฑแบบแยกสวน  หมายถึง การกําหนดเกณฑโดยพิจารณา
แตละสวนของงานและบรรยายคุณภาพในแตละสวนของงานและในแตละระดับใหชัดเจน 
ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 ตัวอยางการกําหนดเกณฑบรรยายคุณภาพการสนทนาภาษาอังกฤษ 

ระดับ ประเด็น
ท่ีพูด 

การใชคําศัพท การใช
สํานวน 

การใชประโยค การออก
เสียงคํา 

การออกเสียง
ประโยค 

4 ตรง
ประเด็น
สมบูรณ 

ถูกตองสมบูรณ
ทุกคํา 

ถูกตอง
ทั้งหมด 

ถูกตองทุก
ประโยค 

ถูกตองทุก
คํา 

ถูกตองสมบูรณ
ตามชนิดของ
ประโยค 

3 ตรง
ประเด็น
สวน
ใหญ 

ถูกตองสวน
ใหญ ผิดไมเกิน 
5 คํา 

ถูกตอง
สวนใหญ 
ผิดไมเกิน 
5 สํานวน 

ถูกตองสวน
ใหญ ผิดไมเกิน 
5 ประโยค 

ถูกตอง
สวนใหญ 
ผิดไมเกิน 
5 คํา 

ถูกตองสวน
ใหญ ผิดไมเกิน 
5 ประโยค 

ถูกตองบาง
ประโยค ผิดเกิน 
5 ประโยค 

ถูกตอง
บางคํา ผิด
เกิน 5 คํา 

ถูกตองบาง ผิด
เกิน 5 ประโยค 

2 ตรง
ประเด็น
บาง 

ถูกตองบางคํา 
ผิดเกิน 5 คํา 

ถูกตอง
บาง ผิด
เกิน 5 
สํานวน 

1 ไมตรง
ประเด็น 

ไมถูกตองทุกคํา ไม
สอดคลอง
กับ
ประเด็นที่
พูด 

ไมถูกตองทุก
ประโยค 

ไมถูกตอง
ทุกคํา 

ไมถูกตองทุก
ประโยค 

0 ไมพูด ไมพูด ไมพูด ไมพูด ไมพูด ไมพูด 
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 ตัวอยางการกําหนดเกณฑบรรยายคุณภาพการอานภาษาอังกฤษ 
ระดับ ระดับเสียง

สูงต่ํา 
การออก
เสียงคํา 

การออกเสียง
ประโยค 

นํ้าเสียง ความคลอง 

3 ถูกตอง
สมบูรณ 

ถูกตองทุกคํา ถูกตองทุกประโยค แสดงความรูสึก
ตรงตามเนื้อ
เร่ือง 

อานคลอง ไม
ติดขัด 

2 ถูกตองสวน
ใหญ ผิดไม
เกิน 5 แหง 

ถูกตอง
สวนมาก ผิด
ไมเกิน 5 คํา 

ถูกตองสวนมาก ผิด
ไมเกิน 5 ประโยค 

แสดงความรูสึก
ตรงตามเนื้อ
เร่ืองสวนใหญ 
ผิดไมเกิน 5 
แหง 

อานติดขัดไมเกิน 
5 ครั้ง 

1 ไมถูกตอง 
เกิน 5 แหง 

ไมถูกตอง
เกิน 5 คํา 

ไมถูกตองเกิน 5 
ประโยค 

แสดงความรูสึก
ไมตรงตามเนื้อ
เร่ืองเกิน 5 แหง 

อานติดขัดเกิน 5 
แหง 

0 ไมถูกตอง
ทั้งเรื่องที่
อาน 

ไมถูกตอง
ทั้งหมด 

ไมถูกตองทั้งหมด แสดงความรูสึก
ไมตรงตามเนื้อ
เร่ืองทั้งหมด 

อานติดขัด
ตะกุกตะกักตลอด
เร่ือง 

  
 ตัวอยางการกําหนดเกณฑบรรยายคุณภาพการเขียนภาษาอังกฤษ 

ระดับ ประเด็น 
ท่ีเขียน 

การใช
คําศัพท 

การใชสํานวน การใชประโยค การลําดับเนื้อหา 

4 ตรงประเด็น ถูกตองทุกคํา ถูกตองทั้งหมด ถูกตองทุก
ประโยค 

เปนลําดับตาม
เหตุการณ หรือ
เปนเหตุเปนผล 

3 ตรงประเด็นสวน
ใหญ ผิดไมเกิน 
5 แหง 

ถูกตองสวน
ใหญ ผิดไม
เกิน 5 คํา 

ถูกตองสวน
ใหญ ผิดไมเกิน 
5 สํานวน 

ถูกตองสวน
ใหญ ผิดไมเกิน 
5 ประโยค 

ลําดับเนื้อหา
ถูกตองสวนใหญ 
ผิดไมเกิน 5 แหง 

2 ไมตรงประเด็น
เกิน 5 แหง 

ไมถูกตอง
เกิน 5 แหง 

ไมถูกตองเกิน 
5 สํานวน 

ไมถูกตองเกิน 
5 ประโยค 

ไมเปนลําดับเกิน 
5 แหง 

1 ไมตรงประเด็น
ทั้งเรื่อง 

ไมถูกทุกคํา ไมถูกตอง
ทั้งหมด  

ไมถูกตอง
ทั้งหมด  

ไมเปนลําดับทั้ง
เร่ือง 

0 ไมเขียน ไมเขียน ไมเขียน ไมเขียน ไมเขียน 
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หลักสตูรการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๔๔ 
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