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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่1.1 
เร่ือง “จุดมุ่งหมายการเรียนและคุณภาพผู้เรียน” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 
จุดมุ่งหมาย 

ในสังคมโลกปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ 
ในชีวติประจ าวนั เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการติดต่อส่ือสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้   
การประกอบอาชีพ  การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและวสิัยทศัน์ของชุมชนโลก และตระหนกั
ถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือกบั
ประเทศต่างๆ  ช่วยพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นดีข้ึน เรียนรู้และเขา้ใจความแตกต่าง
ของภาษาและวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง   
มีเจตคติท่ีดีต่อการใชภ้าษาต่างประเทศ และใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได ้ รวมทั้งเขา้ถึงองค์
ความรู้ต่างๆ ไดง่้ายและกวา้งข้ึน  และมีวสิัยทศัน์ในการด าเนินชีวติ ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการ
เรียนรู้พื้นฐาน ซ่ึงก าหนดใหเ้รียนตลอดหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาองักฤษ  ส่วน
ภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝร่ังเศส เยอรมนั จีน ญ่ีปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อน
บา้น หรือภาษาอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจดัท ารายวชิาและจดัการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสม 
 
คุณภาพผู้เรียน 
จบช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ 

„ ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้องท่ีฟัง อ่านออกเสียงตวัอกัษร ค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และ
บทพดูเขา้จงัหวะง่ายๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน บอกความหมายของค าและกลุ่มค าท่ี
ฟังตรงตามความหมาย ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทาน
ง่ายๆ  
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„ พดูโตต้อบดว้ยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหวา่งบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใชค้  าสั่งและ
ค าขอร้องง่ายๆ  บอกความตอ้งการง่ายๆ ของตนเอง พดูขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง
และเพื่อน  

„ บอกความรู้สึกของตนเองเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ใกลต้วัหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง  
„ พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั จดัหมวดหมู่ค  าตามประเภทของบุคคล 

สัตว ์และส่ิงของตามท่ีฟังหรืออ่าน  
„ พดูและท าท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วฒันธรรมของเจา้ของภาษา บอกช่ือและ

ค าศพัทง่์ายๆ เก่ียวกบัเทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลอง และชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของ
ภาษา เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมท่ีเหมาะกบัวยั 

„ บอกความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร ค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

„ บอกค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
„ ฟัง/พดูในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 
„ ใชภ้าษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วั 
„ มีทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ (เนน้การฟัง-พดู) ส่ือสารตามหวัเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั อาหาร เคร่ืองด่ืม และเวลาวา่งและนนัทนาการ 
ภายในวงค าศพัทป์ระมาณ ๓๐๐-๔๕๐ ค า (ค าศพัทท่ี์เป็นรูปธรรม)  

„ ใชป้ระโยคค าเดียว (One Word Sentence) ประโยคเด่ียว (Simple Sentence) ในการ
สนทนาโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวติประจ าวนั 

 
จบช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 

„ ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้อง และค าแนะน าท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค 
ขอ้ความ นิทาน และบทกลอนสั้นๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน เลือก/ระบุประโยคและ
ขอ้ความตรงตามความหมายของสัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายท่ีอ่าน บอกใจความส าคญั 
และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน  

„ บทสนทนา นิทานง่ายๆ และเร่ืองเล่า  
„ พดู/เขียนโตต้อบในการส่ือสารระหวา่งบุคคล ใชค้  าสั่ง ค  าขอร้อง และใหค้  าแนะน า 

พดู/เขียนแสดงความตอ้งการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน 
ครอบครัวและเร่ืองใกลต้วั พดู/เขียนแสดงความรู้สึกเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั 
กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลสั้นๆ ประกอบ 
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„ พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั เขียนภาพ แผนผงั 
แผนภูมิ และตารางแสดงขอ้มูลต่างๆ ท่ีฟังและอ่าน พดู/เขียนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั   

„ ใชถ้อ้ยค า น ้าเสียง และกิริยาท่าทางอยา่งสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลอง/ชีวติความ
เป็นอยูข่องเจา้ของภาษา เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ  

„ บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอนและการล าดบัค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย  เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งเทศกาล งานฉลองและ
ประเพณีของเจา้ของภาษากบัของไทย   

„ คน้ควา้ รวบรวมค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ และ
น าเสนอดว้ยการพดู/การเขียน 

„ ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
„ ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ  
„ มีทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ) เนน้การฟัง-พดู-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหวัเร่ือง

เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาวา่งและ
นนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การซ้ือ-ขาย และลมฟ้าอากาศ ภายในวงค าศพัท์
ประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ ค า (ค าศพัทท่ี์เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

„ ใชป้ระโยคเด่ียวและประโยคผสม (Compound Sentences) ส่ือความหมายตามบริบท
ต่าง ๆ 

 
จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

„ ปฏิบติัตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียง
ขอ้ความ ข่าว โฆษณา นิทานและบทร้อยกรองสั้นๆถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน ระบุ/เขียน
ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ สัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ความท่ีฟังหรืออ่าน 
เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจความส าคญั รายละเอียดสนบัสนุน และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

„ สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั สถานการณ์ ข่าว  
„ เร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคมและส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม  ใชค้  าขอร้อง 

ค าช้ีแจง และค าอธิบาย ใหค้  าแนะน าอยา่งเหมาะสม  พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ  
เสนอและใหค้วามช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ  พดูและเขียน
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เพื่อขอและใหข้อ้มูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม  พดูและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของ
ตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอยา่งเหมาะสม 

„ พดูและเขียนบรรยายเก่ียวกบัตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เร่ือง/ประเด็นต่างๆ 
ท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม  พดูและเขียนสรุปใจความส าคญั/แก่นสาระ หวัขอ้เร่ืองท่ี
ไดจ้ากการวเิคราะห์เร่ือง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจ พดูและเขียน
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์  พร้อมใหเ้หตุผล
ประกอบ   

„ เลือกใชภ้าษา น ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกบับุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  อธิบายเก่ียวกบัชีวติความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจา้ของภาษา  เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความ
สนใจ 

„ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆและการล าดบัค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
เปรียบเทียบและ อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งชีวติความเป็นอยูแ่ละ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย และน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม   

„ คน้ควา้ รวบรวม และสรุปขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก
แหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอดว้ยการพดูและการเขียน 

„ ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม   

„ ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/คน้ควา้ รวบรวม และสรุปความรู้/ขอ้มูลต่างๆ จาก
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน เป็นภาษาต่างประเทศ  

„ มีทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ (เนน้การฟัง-พดู-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหวัเร่ือง
เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาวา่งและ
นนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การ
เดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีภายใน 
วงค าศพัทป์ระมาณ ๒,๑๐๐-๒,๒๕๐ ค า (ค าศพัทท่ี์เป็นนามธรรมมากข้ึน) 

„ ใชป้ระโยคผสมและประโยคซบัซอ้น (Complex Sentences) ส่ือความหมายตามบริบท
ต่างๆในการสนทนาทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ 
„ ปฏิบติัตามค าแนะน าในคู่มือการใชง้านต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบายและค าบรรยายท่ีฟัง

และอ่าน  อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น
ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  อธิบายและเขียนประโยคและขอ้ความสัมพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน รวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ 
สัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ความท่ีฟังหรืออ่าน จบัใจความส าคญั วเิคราะห์ความ สรุป
ความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบนัเทิง
คดี  พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 

„ สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั ประสบการณ์ 
สถานการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  ประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจและส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองและ
เหมาะสม  เลือกและใชค้  าขอร้อง ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และใหค้  าแนะน า  พดูและเขียน
แสดงความตอ้งการ เสนอและใหค้วามช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม  พดูและเขียนเพื่อ
ขอและใหข้อ้มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอยา่งเหมาะสม พดูและเขียนบรรยายความรู้สึก
และแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์อยา่งมีเหตุผล 

„ พดูและเขียนน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์เร่ืองและ
ประเด็นต่างๆตามความสนใจ พดูและเขียนสรุปใจความส าคญั แก่นสาระท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์เร่ือง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พดูและเขียน
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในทอ้งถ่ิน สังคม 
และโลก พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ  

„ เลือกใชภ้าษาน ้าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกบัระดบัของบุคคล เวลา โอกาสและ
สถานท่ีตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา อธิบาย/อภิปรายวถีิชีวติ 
ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจา้ของภาษา เขา้ร่วม 
แนะน า และจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมอยา่งเหมาะสม 

„ อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค ขอ้ความ ส านวน ค า
พงัเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   วเิคราะห์/อภิปราย
ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งวถีิชีวติ ความเช่ือ และวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษากบัของไทย และน าไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล   

„ คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึกสรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอดว้ยการพดูและการเขียน  
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„ ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

„ ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/คน้ควา้ รวบรวม วเิคราะห์ และสรุปความรู้/ขอ้มูล
ต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/
ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล  ข่าวสาร ของโรงเรียน  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน/ประเทศชาติ เป็น
ภาษาต่างประเทศ 

„ มีทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ (เนน้การฟัง-พดู-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหวัเร่ือง
เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล เวลาวา่งและนนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟ้า
อากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีภายในวงค าศพัทป์ระมาณ ๓,๖๐๐-๓,๗๕๐ ค า (ค าศพัทท่ี์
มีระดบัการใชแ้ตกต่างกนั) 

„ ใชป้ระโยคผสมและประโยคซบัซอ้นส่ือความหมายตามบริบทต่างๆในการสนทนา ทั้ง
ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่1.2 
เร่ือง “สาระ มาตรฐาน ตัวช้ีวดั ” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                                                                                              
สาระที ่๑ ภาษาเพือ่การส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑   เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

อยา่งมีเหตุผล  

มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๑.๓  น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆโดย
การพดูและการเขียน       

สาระที ่๒ ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และน าไปใช้

ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 
มาตรฐาน ต ๒.๒  เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของ   
                                          เจา้ของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และน ามาใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                                          และเหมาะสม                                                                         

สาระที ่๓  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ 
มาตรฐาน ต ๓.๑  ใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น

พื้นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน                                                                 
สาระที ่๔ ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑  ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน  
                                          และสังคม 
มาตรฐาน ต ๔.๒  ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ   

และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก 
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ตัวอย่างตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระที1่ ภาษาเพือ่การส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองทีฟั่งและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆและแสดงความคิดเห็น  
                           อย่างมีเหตุผล 
ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1.ปฏิบติัตามค าสั่งง่ายๆ ท่ีฟัง ค าสั่งท่ีใชใ้นหอ้งเรียน เช่น Stand up./ Sit down./ Listen./ repeat./ 

Quiet./ Stop. 
ป 2 1.ปฏิบติัตามค าสั่ง และค า

ขอร้องง่าย ๆ ท่ีฟัง 
ค าสั่งและค าขอร้องท่ีใชใ้นหอ้งเรียน เช่น 
Show me a/ an …../ Open your book. / Don’t talk in class. 
ค าขอร้องเช่น Please come here. / Come here, please. / Don’t make 
a loud noise, please. / Please don’t make a loud noise. 

ป.3 1.ปฏิบติัตามค าสั่งและค า
ขอร้อง ท่ีฟังหรืออ่าน 

ค าสั่งและค าขอร้องท่ีใชใ้นหอ้งเรียน 
-ค าสั่ง เช่น Give me a an …/ Draw and color the picture. / Put 
a/an….. in / on/under/ a/an…/ Don’t eat in class. 
- ค าขอร้อง เช่น Please take a queue. / 
Take a queue, please. / Don’t make a loud noise, please. / Please 
don’t make a loud noise. Can you help me, please? 

ป.4 
 
 
 

1.ปฏิบติัตามค าสั่งค  าขอร้อง
และค าแนะน า
(instruction)ง่าย ๆท่ีฟังหรือ
อ่าน 

 

ค าสั่งและค าขอร้องท่ีใชใ้นหอ้งเรียนและค าแนะน าในการเล่นเกม 
การวาดภาพหรือการท าอาหารและเคร่ืองด่ืม  
-ค าสั่งเช่น Look at the…. here over there./ 
Say it again./ Read and draw./ Put a/an…in/on/under a/an…/ Don’t 
go over there. 
-ค าขอร้องเช่น Please take a queue. /  
Take a queue, please. Can you help me, please? 

  -ค าแนะน า เช่น You should read everyday./ Think before you 
speak. 
-ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการเล่นเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll the 
dice./ Count the number./ Finish. 
-ค าบอกล าดบัขั้นตอน First,… Second, …. 
Then,…. Finally…… 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 1.ปฏิบติัตามค าสั่งค  าขอร้อง

และค าแนะน าง่าย ๆท่ีฟังหรือ
อ่าน 
 
 

ค าสั่งและค าขอร้องท่ีใชใ้นหอ้งเรียน ภาษาท่าทางและค าแนะน าใน
การเล่นเกม การวาดภาพหรือการท าอาหารและเคร่ืองด่ืม  
-ค าสั่งเช่น Look at the…. here over there./ 
Say it again./ Read and draw./ Put a/an…in/on/under a/an…/ Don’t 
go over there. 
-ค าขอร้องเช่น Please take a queue. / 
Take a queue, please. Can you help me, please? 
-ค าแนะน า เช่น You should read everyday./ Think before you 
speak. 
-ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการเล่นเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll the 
dice./ Count the number./ Finish. 
-ค าบอกล าดบัขั้นตอน First,… Second, …. 
Then,…. Finally…… 

ป.6 
 
 
 
 

ปฏิบติัตามค าสั่งค  าขอร้อง
และค าแนะน าง่าย ๆท่ีฟังหรือ
อ่าน 
 

 

ค าสั่ง ค  าขอร้อง ภาษาท่าทาง และค าแนะน าในการเล่นเกม การวาด
ภาพ การท าอาหารและเคร่ืองด่ืม และการประดิษฐ์ 
-ค าสั่งเช่น Look at the…. here over there./ 
Say it again./ Read and draw./ Put an…in/on/under a/an…/ Don’t 
go over there. 
-ค าขอร้องเช่น Please look up the meaning in a dictionary./ Look up 
the meaning in a dictionary, please./ Can you help me, please? 
-ค าแนะน า เช่น You should read everyday./  

  Think before you speak. 
-ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการเล่นเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll the 
dice./ Count the number./ Finish. 
-ค าบอกล าดบัขั้นตอน First,… Second, …. 
Then,…. Finally…… 

ม.1 1.ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้อง
ค าแนะน าและค าช้ีแจงง่าย ๆ
ท่ีฟังและอ่าน 
 

ค าสั่ง ค  าขอร้องค าแนะน าและค าช้ีแจงในการท าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
การประดิษฐ์ การใชย้า/สลากยา การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่าง ๆ 
การใชอุ้ปกรณ์ 
-ค าสั่งเช่น Look at the…. here over there./ 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 Say it again./ Read and draw./ Put an…in/on/under a/an…/ Go to 

the window and open it./ Take out the book, open on page 17 and 
read it./ Don’t go over there./ Don’t be late. 
-ค าขอร้องเช่น Please look up the meaning in a dictionary./ Look up 
the meaning in a dictionary, please./ Can you help me, please?/ 
Excuse me, could you….? 
-ค าแนะน า เช่น You should read everyday./  
Think before you speak. 
-ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการเล่นเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll the 
dice./ Count the number./ Finish. 
-ค าสันธาน(conjunction) เช่น and/ but/ or 
-ตวัเช่ือม(connective words) เช่น First,… Second, ….Then,…. 
Finally…… 

ม.2 
 
 
 

1.ปฏิบติัตามค าขอร้อง 
ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และ
ค าอธิบายง่าย ๆท่ี 
ฟังและอ่าน 

ค าสั่ง ค  าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบาย เช่น การท าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม การประดิษฐ์ การใชย้า/สลากยา การบอกทิศทาง การใช้
อุปกรณ์ 
-Passive Voice ท่ีใชใ้นโครงสร้างประโยคง่าย ๆ เช่น 
Is/ are + Past Participle 

  -ค าสันธาน(conjunction) เช่น and/ but/ or/ before/ after 
-ตวัเช่ือม(connective words) เช่น First,… Second, 
….Third….Forth…. Finally…… 

ม.3 1.ปฏิบติัตามค าขอร้อง 
ค าแนะน า ค  าช้ีแจง และ
ค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
 
 

ค าสั่ง ค  าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบายในการประดิษฐ์ การบอก
ทิศทาง ป้ายประกาศต่าง ๆ การใชอุ้ปกรณ์ 
-Passive Voice ท่ีใชใ้นโครงสร้างประโยคง่าย ๆ เช่น 
Is/ are + Past Participle 
-ค าสันธาน(conjunction) เช่น and/ but/ or/ before/ after/ because 
-ตวัเช่ือม(connective words) เช่น First,… Second, 
Third….Forth…..Next…..Then,…. Finally…… 

ม.4-6 1.ปฏิบติัตามค าแนะน า ใน
คู่มือการใชง้านต่าง ๆ ค า

ค าแนะน า ค  าช้ีแจง ค าอธิบาย ค าบรรยาย เช่น ประกาศเตือนภยัต่าง 
ๆ ยา และการใชย้า การใชอุ้ปกรณ์และส่ิงของการสืบคน้ขอ้มูลทาง
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ภาษาตา่งประเทศ(องักฤษ) สูก่ารปฏบิตั ิ

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ช้ีแจง ค าอธิบายและค า
บรรยายท่ีฟังและอ่าน 
 

อินเตอร์เน็ต 
-Modal verbs: should/ ought to/need/ have to/ must+ verb ทีเ่ป็น 
infinitive without to เช่น You should have it after meal.(Active 
Voice) The doses must be divided.(Passive Voice) 
-Direct/Indirect Speech 
-ค าสันธาน(Conjunction) and/ but/ or/ so/ not only…… but also/ 
both….and/ as well as/ after/ because 
-ตวัเช่ือม(connective words) เช่น First,… Second, 
Third….Forth…..Next…..Then,…. Finally…… 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.1 

เร่ือง “การเขียนค าอธิบายรายวชิา” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
             

ค าอธิบายรายวชิา เป็นองคค์วามรู้ ทกัษะ/กระบวนการและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ส าคญั
เพื่อน าไปสู่การจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัของหลกัสูตร  

ค าอธิบายรายวชิา มีลกัษณะเป็นความเรียงท่ีประกอบดว้ยองคค์วามรู้ ทกัษะ/กระบวนการ 
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ค าอธิบายรายวชิาของวชิาพื้นฐานไดม้าจากการวเิคราะห์ตวัช้ีวดัและ
สาระการเรียนรู้แกนกลางท่ีหลกัสูตรแกนกลางก าหนด รายวชิาเพิ่มเติมวเิคราะห์จากผลการเรียนรู้ท่ี
สถานศึกษาก าหนดข้ึน ค าอธิบายรายวชิาเขียนเป็นรายปีส าหรับประถมศึกษา และเป็นรายภาคเรียน
ส าหรับระดบัมธัยมศึกษา    
 องคป์ระกอบของค าอธิบายรายวชิา จ  าแนกได ้3 ส่วน  
 
ส่วนที ่1 ประกอบดว้ย รหสัวชิา..........ช่ือรายวชิา..........กลุ่มสาระการเรียนรู้........ชั้นปีท่ี....... 
จ านวนชัว่โมงหรือหน่วยกิต......... 
ส่วนที ่2   ประกอบดว้ยองคค์วามรู้  ทกัษะ/กระบวนการและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ มีแนวการเขียน
ดงัน้ี 

1. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง    
2. ผูเ้รียนสามารถท าอะไรไดบ้า้ง 
3. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ะไรบา้งตามหลกัสูตรแกนกลางและตามธรรมชาติของ

วชิา 
ส่วนที ่3 ระบุรหสัตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้ทั้งหมดในรายวชิานั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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ภาษาตา่งประเทศ(องักฤษ) สูก่ารปฏบิตั ิ

 
UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่2.2 
เร่ือง “การจัดท าโครงสร้างรายวชิา” 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
การจัดท าโครงสร้างรายวชิามีแนวทางดังนี้ 

1. ศึกษาโครงสร้างเวลาเรียน และค าอธิบายรายวชิาของรายวชิาภาษาองักฤษในหลกัสูตร
สถานศึกษา 

2. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
3. พิจารณาคดัเลือกมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัท่ีสอดคลอ้งกนัสามารถน ามาจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัได้ 
4. จดักลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัท่ีสอดคลอ้งกนัและน ามาจดักิจกรรมการเรียนรู้

ร่วมกนัเป็นหน่วยการเรียนรู้ 
5. วเิคราะห์แก่นความรู้/ความคิดหลกัสาระการเรียนรู้หลกัของแต่ละตวัช้ีวดัท่ีน ามาจดั

กลุ่มกนัเป็นหน่วยการเรียนรู้ 
6. น าแก่นความรู้/ความคิดหลกัสาระการเรียนรู้หลกัมาหลอมรวมเป็นสาระส าคญั/

ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ 
7. ตั้งช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
8. ก าหนดเวลาเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เม่ือครบทุกหน่วยเวลาเรียนตอ้งเท่ากบั

จ านวนเวลาท่ีก าหนดไวใ้นโครงสร้างเวลาเรียนตามหลกัสูตร 
9. ก าหนดน ้าหนกัคะแนนในแต่ละหน่วย เม่ือน าไปรวมกบัคะแนนปลายปี/ปลายภาค 

รวมเป็น 100 คะแนน 
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องค์ประกอบโครงสร้างรายวชิา 

โครงสร้างรายวชิา 
ช่ือรายวชิา............................... 
ระดบัชั้น............................เวลารวม ............. ชัว่โมง  จ  านวน................หน่วยกิต 
หน่วย
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั/ความคิด
รวบยอด 

เวลา น ้าหนกั
คะแนน 

      
      
      
      
 
ข้อควรค านึง 

1. ตวัช้ีวดับางตวัท่ีตอ้งการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความช านาญ สามารถน าไปจดัซ ้ าได้
มากกวา่ 1 หน่วยการเรียน 

2. สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด ไดจ้ากการวเิคราะห์แก่นความรู้ สาระการเรียนรู้แต่ละ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั และแก่นความรู้ท่ีเกิดจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ  
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่2.3 
เร่ือง “การออกแบบหน่วยการเรียนรู้” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
การจดัท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั

เป็นเป้าหมาย    การตั้งช่ือหน่วยการเรียนรู้ใหน่้าสนใจอาจใชช่ื้อตาม Theme, Topic, Sub-topic และ 
Title จากยโุรปก็ไดเ้ช่น 
No Themes Topics Sub-topic Title 

1 Entertainment Travel Accommodation Have a nice stay! 
2 Health and Welfare Accidents Shipwreck The Tragedy of the 

Titanic 
3 House and Home Types of House Parts of House My Home at Khoa 

Tao 
4 Environment Conservation Soil Erosion Where Have All the 

Mountains Gone? 
5 Nature Natural Disaster Famine Out of Africa! 
6 Nation People Way of Life When in Rome, Do 

as the Romans Do. 
7. Science and 

Technology 
Discovery Science Everyday Appliances Home Robot 

องค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้ 
 

1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้................... 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  (น ามาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัท่ีมีความสัมพนัธ์

เช่ือมโยงกนัมาจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั บางตวัช้ีวดัตอ้งฝึกซ ้ าในหน่วยการ
เรียนรู้อ่ืน) 

3. สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด(ไดจ้ากการวเิคราะห์แก่นความรู้ในแต่มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัช้ีวดั รวมทั้ง  
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           สาระการเรียนรู้ท่ีจะไดรั้บจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  ใน
หน่วย การเรียนรู้) 

4. สาระการเรียนรู้ (น ามาจากสาระการเรียนรู้แกนกลาง) 
5. สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน(ไดม้าจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศกัราช 2551 ก าหนดจ านวน 5 สมรรถนะหลกั) 
6. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ไดม้าจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศกัราช 2551 ก าหนดจ านวน 8 คุณลกัษณะ) 
7. ช้ินงาน/ภาระงาน (ส่ิงท่ีเป็นร่องรอย หลกัฐานวา่ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะบรรลุ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไวใ้นหน่วยการเรียน)   
8. การวดัและประเมินผล (ประกอบดว้ยการวดัและประเมินผลระหวา่งการจดักิจกรรม

การเรียนรู้และเม่ือส้ินสุดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ก าหนดวธีิและเกณฑก์ารวดัและ
ประเมินผลใหเ้ช่ือมโยงกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  ในหน่วยการเรียนรู้) 

9. กิจกรรมการเรียนรู้(เทคนิค/วธีิการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนสร้างภาระงาน/ช้ินงาน)  
10. เวลาเรียน(จดัใหส้อดคลอ้งกบักบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  ในหน่วยการเรียนรู้) 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.4 

เร่ือง “การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
                 แผนการเรียนรู้ที ่..... 
วชิา...........................                 รหัส...........................                 ช้ัน.................. 
หน่วยการเรียนรู้ที ่.......              เร่ือง.........                               เวลา.......ช่ัวโมง 
ผู้สอน...................... 

1. สาระส าคัญ 
2. ตัวช้ีวดั 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 จุดประสงค์ปลายทาง 
1.2 จุดประสงค์น าทาง 

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 Vocabulary: 
2.2 Structure: 
2.3 Function: 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
4. การวดัและประเมินผล 

4.1 จุดประสงค์การวดัและประเมินผล 
4.2 เคร่ืองมือวดั 
4.3 วธีิวดั 
4.4 เกณฑ์การประเมิน 

5. กจิกรรมการเรียนรู้ 
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ภาษาตา่งประเทศ(องักฤษ) สูก่ารปฏบิตั ิ

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3.1 

เร่ือง “แนวการสอนภาษาเพือ่การส่ือสาร” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
ความสามารถในการส่ือสารหมายถึง 

1. ความสามารถทางดา้นภาษา ไดแ้ก่ ความสามารถในเน้ือหาภาษา เช่นเสียง ค าศพัท ์
ไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค 

2. ความสามารถในการใชภ้าษา ไดแ้ก่ทกัษะทั้ง 4 คือ ฟัง พดู อ่าน และเขียน 
3. ความสามารถในการใชภ้าษาใชภ้าษาตามระเบียบของสังคม โดยใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบั

ระดบับุคคลและกฎเกณฑท์างสังคม ตามบทบาทและสถานภาพในสถานการณ์ส่ือสาร 
4. ความสามารถในการเรียบเรียงถอ้ยค า เรียบเรียงความคิด เช่ือมโยงประโยคเป็นขอ้ความ

หลกั ขอ้ความรอง รายละเอียด 
แนวการสอนภาษาเพือ่พฒันาความสามารถในการส่ือสาร 

1. แนวการสอนตามธรรมชาติ(Natural Approach) เป็นแนวการสอนท่ีเช่ือวา่การท่ีจะบรรลุ
จุดมุ่งหมายของการสอนภาษาท่ีสอง ผูส้อนตอ้งจดัการเรียนการสอนเพื่อช่วยใหผู้เ้รียน
เขา้ใจบทเรียนใหง่้ายและเร็วข้ึนใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสใชภ้าษาในสถานการณ์จริง
นอกเหนือจากการจดักิจกรรมในชั้นเรียน ความวติกกงัวลเป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ในการเรียนภาษาท่ีสอง ดงันั้นผูส้อนตอ้งจดับรรยากาศท่ีเป็นมิตรเพื่อใหผู้เ้รียนมีทศันคติท่ี
ดีและมีความเช่ือมัน่ท่ีจะใชภ้าษา 

2. แนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร(Communicative Approach) เป็นแนวการสอนท่ีมุ่งเนน้
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถใชภ้าษาเพื่อส่ือความหมายไดจ้ริง
และเหมาะสมกบัสภาพสังคม ในขณะเดียวกนัตอ้งไม่ละเลยโครงสร้างทางไวยากรณ์ 
ดงันั้นความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา (Fluency) และความถูกตอ้งในการใชภ้าษา 
(Accuracy) จึงมีความส าคญัเท่ากนั 
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ภาษาตา่งประเทศ(องักฤษ) สูก่ารปฏบิตั ิ

3. แนวการสอนภาษาโดยใชเ้น้ือหาเป็นฐาน (Content-Based Approach) เป็นแนวการสอนท่ี
ต่อเน่ืองจากแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
จ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษเชิงวชิาการในการในการศึกษาต่อและแสวงหาความรู้ จึงไดมี้
การสอนภาษาองักฤษเชิงวชิาการโดยเนน้วธีิสอนท่ีใชเ้น้ือหาเพื่อน าไปสู่การเรียนภาษา  

4. แนวการสอนท่ียดึภาระงานเป็นฐาน(Task-Based Approach) เป็นการเรียนรู้ภาษาท่ีเกิดจาก
การปฏิสัมพนัธ์ในขณะท่ีท าภาระงานใหส้ าเร็จ ความรู้ดา้นค าศพัทแ์ละโครงสร้างจะเป็นผล
ท่ีไดจ้ากการฝึกใชภ้าษาในขณะท ากิจกรรม 
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รหสัUTQ-218: สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ: การน าหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรยีนรู ้

ภาษาตา่งประเทศ(องักฤษ) สูก่ารปฏบิตั ิ

 
UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่3.2 
เร่ือง “การพฒันาทกัษะการฟัง” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
การจัดกจิกรรมพฒันาทกัษะการฟังแบบ  Bottom-up Process 
 
เป็นการจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนเขา้ใจส่ิงท่ีฟังจากส่ิงท่ีไดย้นิเป็นการเรียนรู้ค าศพัทแ์ละโครงสร้าง
ประโยคแลว้จึงน ามาเป็นพื้นในการท าความเขา้ใจส่ิงท่ีฟัง มกัใชก้บัการฟังเพื่อหารายละเอียดและขอ้มูล
เฉพาะ ตวัอยา่งกิจกรรมเช่น 
 

1. Students listen to questions that have two possible information focuses and use stress to 
identify the appropriate focus.( Words in italic are stressed) 

 
Students hear: Students check the information 

focus 
The bank’s downtown branch is closed today. where when 
Is the city office open on Sunday? where when 
I’m going to the museum today. where when 
 
2.  
 
Students hear: 
My hometown is a nice place to visit because it is close to a beach and there are lots of interesting 
walks you can do in the surrounding countryside. 
Students task: 
Which of these words do you hear? Number them in the order you hear them. 
Beach   shops   walks   hometown   countryside   schools   nice 
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การจัดกจิกรรมพฒันาทกัษะการฟังแบบ  Top-down Process 
 เป็นการจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนใชค้วามรู้และประสบการณ์เดิมในการในการท าความเขา้ใจส่ิงท่ีฟังแลว้
จึงท าความเขา้ใจค าศพัทแ์ละไวยากรณ์ดงันั้นขั้น Pre-listening จึงมกัเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียน 

 ก าหนดค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังล่วงหนา้ 
 เขียนขอ้มูลท่ีนกัเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะฟัง และขอ้มูลท่ีนกัเรียนตอ้งการจะรู้  
 อ่านบางส่วนของบทสนทนาเพื่อท านายส่วนท่ีเหลือ 
 ฟังบางส่วนของเร่ืองและเติมส่วนท่ีเหลือ(เช่นตอนสุดทา้ย)ใหส้มบูรณ์  
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ภาษาตา่งประเทศ(องักฤษ) สูก่ารปฏบิตั ิ

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3.3 

เร่ือง “การพฒันาทกัษะการพูด” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
หนา้ท่ีของการพดู (Functions of speaking ) 

1. Interaction  เช่น การทกัทาย การผกูมิตร การเสนอความช่วยเหลือ เนน้การสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล การสนทนาเนน้บุคลท่ีสนทนามากกวา่เน้ือหาการสนทนา การสนทนารูปแบน้ี
ควรฝึกใหผู้เ้รียนฟังกรสนทนาของเจา้ของภาษาในหวัขอ้การสนทนาต่าง ๆ ฝึกการคิดประโยค
โตต้อบ ฝึกใช ้“huh”, “pardon me”, “excuse me, I didn’t understand ,  การพยกัหนา้  การพดู
ทวนประโยค  การโตต้อบอยา่งรวดเร็ว 

การจดักิจกรรมเพื่อฝึกการพดูในลกัษณะน้ีอาจเร่ิมดว้ยการใหต้วัอยา่งส านวนท่ีใชจ้ริง
ในชีวติประจ าวนัเป็นส านวนหรือขอ้ความสั้น ๆ หวัขอ้การฝึกเช่น weather , traffic, running 
into a friend in coffee shop, waiting at a bus stop 
 

2. Transaction   เป็นสถานการณ์การพดูท่ีเนน้เน้ือหาและขอ้มูลท่ีแลกเปล่ียนกนัระหวา่งผูพ้ดู เนน้
การใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนมากกวา่ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคู่สนทนา เช่น การการอภิปรายกลุ่ม
ในหวัขอ้ต่าง ๆ การสนทนาเพื่อขอและใหข้อ้มูลระหวา่งนกัท่องเท่ียวและพนกังานโรงแรม การ
โทรศพัทจ์องตัว๋เคร่ืองบิน การถามทาง การสั่งอาหารในร้านอาหาร  การจดักิจกรรมเพื่อฝึกการ
พดูในลกัษณะน้ี ครูอาจใหฝึ้กดว้ยกิจกรรม  information gap , role  play, brainstorming ใน
หวัขอ้ เช่น School should do away with exam, Vegetarianism is the  only healthy life style 
ขั้นตอนการจดักิจกรรมอาจใหเ้ตรียมส านวนประโยคดว้ยการให ้  brainstorming  ใชเ้กม อ่าน
เร่ือง จากนั้นจึงฝึก และอาจใหท้ าแบบฝึกการใชภ้าษา 

 
3. Performance หรือ Public talk  เป็นการพดูเพื่อใหข้อ้มูลต่อหนา้ผูฟั้ง เช่นการรายงานหนา้ชั้น 

การโตว้าที การเล่าประสบการณ์หนา้ชั้นเรียน การจดักิจกรรมครูอาจใหต้วัอยา่งการใชภ้าษา
ดว้ยการใหดู้ VDO วเิคราะห์ภาษาและโครงสร้างของ Text และฝึก   
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3.4 

เร่ือง “การพฒันาทกัษะการอ่าน” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
กลวธีิในการพฒันาทกัษะการอ่าน 

1. การ Preview จากช่ือเร่ือง หวัขอ้หลกั ภาพ ขอ้ความใตภ้าพ  
2. การ Predict การใชค้วามรู้เน้ือหาวชิา และประสบการณ์คาดการณ์เก่ียวกบัเน้ือหาและ

ค าศพัท ์
3. การอ่านคร่าว ๆ (Skimming) คือการส ารวจเน้ือหาเพื่อจบัประเด็นส าคญั และการอ่านเร็ว (  

Scanning)เพื่อหารายละเอียด 
4. การเดาจากปริบท (Guessing from context)คือการใชค้วามรู้เดิมในดา้นเน้ือหาวชิาและตวั

ช้ีแนะหาความหมายของค าท่ีไม่คุน้เคยแทนท่ีจะหาความหมายของค าจากพจนานุกรม  
5. การถอดความ(Paraphrasing) คือการทบทวนและตรวจสอบความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านโดย

การเรียบเรียงขอ้ความใหม่ 
กลวธีิการอ่านเพือ่พฒันาทกัษะการคิด 

1. เขา้ใจจุดประสงคก์ารอ่าน 
2. ท านายเน้ือหาของบทท่ีจะอ่าน 
3. ใชค้วามรู้เดิมในการช่วยเดาความหมายของค าศพัทท่ี์ไม่รู้ 
4. หาโครงสร้างรูปแบบงานเขียน 
5. ประเมินความรู้ตวัเอง 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่3.5 
เร่ือง “การพฒันาทกัษะการเขียน” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

  
แนวการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน  
 

1. Structure-Based Writing เนน้การฝึกโครงสร้างทางภาษา มีลกัษณะการเขียนแบบควบคุม 
กิจกรรมท่ีใชฝึ้ก เช่น 

o การแทนท่ีค า 
o การจบัคู่ 
o การเช่ือมประโยค 
o การเติมประโยคใหส้มบูรณ์ 
o การเติมค าในช่องวา่ง 

2. Process-Based Writing เนน้ขั้นตอนการเขียน ไดแ้ก่ 
o Prewriting 
o Drafting 
o Responding 
o Revising 
o Proof reading 
o Publishing 

3. Genre-Based Writing เนน้ใหน้กัเรียนศึกษารูปแบบงานเขียน (Text type) อยา่งหลากหลาย
เพื่อไดต้น้แบบในการเขียน ขั้นตอนการสอนไดแ้ก่  
o สร้างปริบท 
o ใหรู้ปแบบการเขียน 
o เขียนร่วมกนั 
o นกัเรียนเขียน-ปรับปรุง 
o ตรวจสอบภาษา /งานเขียนสุดทา้ย 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่4.1 
เร่ือง “การวเิคราะห์ตัวช้ีวดัเพือ่ก าหนดกรอบการวดัและประเมินผล” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
จุดประสงค์การวดัและประเมินผล 
 

1. Assessment of Learning เป็นการวดัและประเมินผลเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้ การจดัระดบั
การเรียนรู้ ผูว้ดัและประเมินผลคือผูส้อน 

2. Assessment for Learning เป็นการวดัและประเมินผลเพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับครูในการ
ตดัสินใจเลือกพฒันาวธีิการสอนผูว้ดัและประเมินผลคือผูส้อน 

3. Assessment as Learning เป็นการวดัและประเมินผลเพื่อก ากบัตนเองในการเรียนรู้ และ
ปรับปรุง พฒันาตนเองผูว้ดัและประเมินผลคือผูเ้รียน 
 

รูปแบบการประเมิน 
1. การทดสอบ 
2. การประเมินผลจากภาระงาน/ช้ินงาน 
3. การประเมินคุณลกัษณะ 

 
ตัวอย่างการวเิคราะห์ตัวช้ีวดัเพือ่ก าหนดกรอบการวดัและประเมินผล  

 ต 1.1 ม.1/2 อ่านออกเสียงขอ้ความ นิทาน และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกตอ้งตามหลกัการ
อ่านทกัษะหลกัท่ีวดั ทกัษะอ่าน  

ทกัษะยอ่ย การอ่านออกเสียง 
   วธีิวดั นกัเรียนอ่านออกเสียงนิทาน  

ประเมินคุณภาพการอ่านออกเสียงโดยใช ้Rubrics  
เกณฑก์ารผา่น 80 % 

 ต 1.1 ม.2/1 ปฏิบติัตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค  าช้ีแจงและค าอธิบายง่าย ๆท่ีอ่านและฟัง 
ทกัษะหลกัท่ีวดัการฟัง 
ทกัษะยอ่ย ฟังขั้นตอนการประดิษฐแ์ลว้ปฏิบติัตาม 
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วธีิวดั นกัเรียนฟังขั้นตอนการประดิษฐ.์......จากเทปแลว้ปฏิบติัตาม  
ประเมินผลงานการประดิษฐโ์ดยการใช ้Rubrics เกณฑผ์า่น 80% 
ทกัษะหลกัท่ีวดั การอ่าน 
ทกัษะยอ่ย อ่านขั้นตอนการท าอาหารแลว้ปฏิบติัตาม 
วธีิวดั นกัเรียนอ่านคู่มือการท าอาหารแลว้ปฏิบติัตาม 
ประเมินผลงานการท าอาหารโดยการใช ้Rubrics เกณฑผ์า่น 80% 
ประเมินคุณลกัษณะ มุ่งมัน่ในการท างานใช ้Rubrics เกณฑผ์า่น 80% 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4.2 

เร่ือง “การวดัและประเมินผลทกัษะภาษาองักฤษ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
แบบทดสอบวดัและประเมินผลทางภาษา 
 

1. แบบปรนยั 
 แบบ ถูก-ผดิ 
 แบบเติมค า 
 แบบจบัคู่ 
 แบบเลือกตอบ 
 แบบโคลซ 

2. แบบอตันยั เป็นแบบทดสอบความเรียง หรือบรรยาย  
 
แบบทดสอบทั้งสองแบบความครอบคลุมระดบัความคิด 

1. Receptive skill การฟังและการอ่าน วดัจาก Barrett’s Taxonomy  ไดแ้ก่ 
1.1. Literal Comprehension 
1.2. Reorganization 
1.3. Inferential Comprehension 
1.4. Evaluation 
1.5. Appreciation 

2. Productive skill วดัจาก Bloom’s Taxonomy 
1.1. Knowledge 
1.2. Comprehension 
1.3. Application 
1.4. Analysis 
1.5. Evaluation 

 


