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บทคัดย่อ 

ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ในหลักสูตรนั้น นอกจาก
อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีความรู้ในเนื้อหาสาระของวิชาภาษาอังกฤษแล้ว อาจารย์ผู้สอนยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน บทความทางวิชาการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ
รูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สำหรับอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนนายเรือ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาในสถาบันอ่ืน ๆ หรือบุคคลทั่วไปทีส่ามารถจะนำไปใช้
เป็นกรอบแนวคิดให้เห็นภาพกว้างและรายละเอียดในการวางแผนออกแบบเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของตนเองได้อย่างถูกทิศทางและมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นที่ผู้สอนจะต้องพิจารณา 
ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบและการพัฒนาหลักสูตร 2) การกำหนดจุดมุ่งหมายของรายวิชา 3) การเขียน
คำอธิบายรายวิชา 4) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 5) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 6) การใช้สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ 7) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ 8) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับผู้เรียน 

คำสำคัญ  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ  โรงเรียนนายเรือ 

1. บทนำ 
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “ASEAN” ปรากฏในคำประกาศปฏิญญาอาเซียนที่
กรุงเทพเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 “Association of Southeast Asian Nations” (ASEAN) เป็นการสร้าง
สังคมภูมิภาคให้พลเมืองของทั้ง 10 รัฐสมาชิกอาเซียนอยู่ร่วมกันฉันญาติมิตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และสังคม การกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของ
สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า 
และกัมพูชา มีข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2553 ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคม



อาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political Security Community) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community) และประชาคมส ังคมและว ัฒนธรรมอาเซ ียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community) เมื่อปี พ.ศ.2558 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 
  ทุกประเทศในอาเซียนมีภาษาประจำชาติเป็นของตนเอง จึงทำให้ภาษาอังกฤษถูกนำมาใช้ในฐานะ
ภาษากลางของอาเซียน เนื่องจากประชาคมอาเซียนมีวัตถุประสงค์ที่จะ 1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของ
สินค้า การบริการ การลงทุน 2) จัดตั้งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียว  หมายความว่าแต่ละ
ประเทศจะต้องถือว่าสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศสมาชิกอื่น ๆ เป็นเสมือนของตนเอง ต้องได้รับการปฏิบัติ
เหมือนกันหมด สิทธิประโยชน์ใด้ที่ให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนภายในประเทศตนก็ต้องให้แก่คนต่างชาติใน
อาเซียนด้วย นอกจากนี้ แรงงานวิชาชีพ และแรงงานที่มีทักษะมีอิสระที่จะสามารถเคลื่อนย้ายไปประกอบอาชพีที่
ใดก็ได้ภายในอาเซียน ดังนั้น เมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ผู้ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารได้ จึงอยู่ในสถานะเสียเปรียบในด้านการทำงาน อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจำนวนและสัดส่วนของผู้ ใช้
ภาอังกฤษในแต่ละประเทศจะพบว่า ประชาชนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้กลุ่มประเทศอาเซียน ยกเว้น 
สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ยังมีสัดส่วนอยู่ไม่มากนัก แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 จำนวนและสัดส่วนผู้ใช้ภาษาอังกฤษในชาติอาเซียนบางประเทศ 
ที ่ ประเทศ จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน) ผู้ใช้ภาษาอังกฤษ (ล้านคน) สัดส่วน (%) 
1 ไทย 63.03 6.54 10.00 
2 บรูไน 0.38 0.14 37.73 
3 ฟิลิปปินส์ 97.00 49.80 55.46 
4 มาเลเซีย 27.17 7.40 27.24 
5 สิงคโปร์ 4.58 3.25 71 

ที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557) 

 จากข้อมูลข้างต้น เมื่อภาษาอังกฤษถูกกำหนดให้เป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่าง 10 ชาติอาเซียน 
ทำให้หลายฝ่ายออกมาแสดงความเป็นห่วงกับปัญหาการใช้ “ภาษาอังกฤษ” ของคนไทย เพราะเม่ือดูจากผลสำรวจ
ของสำนักต่าง ๆ ล้วนแต่ชี้ชัดว่าภาษาอังกฤษของเราสู้เพ่ือนบ้านในอาเซียนไม่ได้ และอยู่ในระดับต่ำมาก เมื่อเทียบ
สัดส่วนการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของประเทศในอาเซียนจะเห็นได้ว่า มีคนไทยที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ซึ่งทำให้ไทยอยู่ในอันดับที่ 5 จาก 10 ประเทศ และหากเปรียบเทียบคะแนน TOEFL ของ
บัณฑิตจากประเทศอาเซียน พบว่า ประเทศที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 550 ได้แก่ สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 500 ได้แก่ พม่า เวียดนามและกัมพูชา ส่วนไทยมีคะแนนเฉลี่ยของบัณฑิตต่ำกว่า 500 คะแนน อีกทั้ง
การจัดอันดับของ English Proficiency Index (EFI) ที่แบ่งระดับทักษะภาษาอังกฤษออกเป็น 5 ระดับ คือ 



ระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่ำ และระดับต่ำมาก พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ “ระดับ
ต่ำมาก” ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า หากเรายังนิ่งเฉยอยู่ ไม่พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของคนในประเทศ ใน
อนาคตผลการจ ัดอันด ับอาจจะร ั ้งท ้ายจากทุกประเทศในอาเซ ียนก็ เป ็นได ้ (สำนักบรรณสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558) 
 ด้วยภารกิจของโรงเรียนนายเรือในการให้ “การศึกษา ฝึกและอบรมนักเรียนนายเรือด้านวิทยาการ วิชา
ทหาร จริยศึกษาและพลศึกษาเพ่ือให้นักเรียนนายเรือมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะเป็น
นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้นำ คุณธรรมจริยธรรม 
มีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ สืบทอดแบบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ เทิดทูนและยึดมั่นใน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และ
เมื่อพิจารณาหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.2563 แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนวิทยาการ
อุดมศึกษา ส่วนการฝึกทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพทหารเรือ และส่วนการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำ คุณธรรมและ
จริยธรรม (โรงเรียนนายเรือ, 2563) ดังภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.2563 

โดยรวมแล้วมีจำนวนหน่วยกิตรวม 175 หน่วยกิต โดยในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวม 30 หน่วยกิต เมื่อ
พิจารณาเฉพาะในส่วนกลุ่มวิชาทางภาษาอังกฤษ (บังคับ) จะมีจำนวน 9 วิชา รวม 10 หน่วยกิต ผนวกกับนโยบาย
ผู ้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านที ่ 4 “ขยายขีดความสามารถของกำลังพลแสดง” 



(กองทัพเรือ, 2563) ได้มีการกำหนดเกณฑ์ผ่านภาษาอังกฤษของ นนร. ที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 
2562 เป็นต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 รายวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตร รร.นร และเกณฑ์การผ่านชั้นปีโดยพิจารณาจากคะแนน ALCPT 

 

2. กรอบมโนทัศน์เบื้องต้นของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
 2.1 องค์ประกอบและการพัฒนาหลักสูตร 
       จุดเริ ่มต้นของการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนนายเรือก็คือหลักสูตรซึ ่งเป็น
องค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งของการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นในการจัดการศึกษาจะบรรลุเป้าหมายได้นั้นต้องอาศัย
หลักสูตรซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศที่คอยกำหนดทิศทางให้การเรียนการสอนเป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษา
โรงเรียนนายเรือ และในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรนั้น มโนทัศน์เบื้องต้นที่ควรทราบเลยก็คือ องค์ประกอบ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ แสดงดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 องค์ประกอบของหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
ที่มา : ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์ (ปรับปรุงจาก Taba, 1962) 

 

ชั้นปี รายวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตร รร.นร เกณฑ ผ่านชั้นปี 
1/1 
1/2 

0502 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1                           
0503 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2                           

ผลการสอบ ALCPT ผ่านเกณฑ   
60 คะแนนจึงจะได้เลื่อนชั้น 

2/1 
2/2 

0504 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                     
0505 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                     

ผลการสอบ ALCPT ผ่านเกณฑ   
70 คะแนนจึงจะได้เลื่อนชั้น 

3/1 
3/2 

0506 การอ่านภาษาอังกฤษระดับต้น                
0507 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห วิจารณ    

ผลการสอบ ALCPT ผ่านเกณฑ   
75 คะแนนจึงจะได้เลื่อนชั้น 

4/1 
4/2 

0508 การเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า            
0509 การเขียนภาษาอังกฤษระดับเรียงความ       

ผลการสอบ ALCPT ผ่านเกณฑ   
80 คะแนนจึงจะได้เลื่อนชั้น 

5/1 
5/2 

0510 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้งาน                       
-ไม่มีรายวิชากำหนดให้เรียน- 

ผลการสอบ ALCPT ผ่านเกณฑ   
80 คะแนนจึงจะส าเร็จการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

องค ประกอบของ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

เหตุผล/ความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ 

เนื้อหาสาระจะที่บรรจุลงในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

การนำหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษไปใช้ 

การประเมินผลหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ 



 เมื่อพิจารณาได้ว่าองค์ประกอบของหลักสูตรมีอะไรบ้าง ลำดับต่อไปคืออาจารย์ผู ้สอนต้องวางกรอบ      
การดำเนินการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรโดยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ แสดงดังภาพที่ 3 

 

ภาพที่ 3 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.2563 
ที่มา : ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์ (ปรับปรุงจาก ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์, 2539 และ ธำรง บัวศรี, 2532) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการยกร่างหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 
 
  
 

                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       อนุมัติ 

 

 

 

คณะท างาน  
(ผู้บริหาร + อาจารย สอนวิชาภาษาอังกฤษ) 

การศึกษาและวิเคราะห ข้อมูลพื้นฐาน 

ความต้องการของ
หน่วยผู้ใช้ใน
กองทัพเรือ 

ความต้องการของผู้เรียนใน
การเรียนภาษาอังกฤษ 

ศักยภาพของโรงเรียนใน
การจัดการเรียนการสอน

วิชาภาษาอังกฤษ 

ผลการประเมินหลักสูตร รร.นร 
พ.ศ. 2558 + กรอบ TQF +  

กรอบ CEFR + นโยบาย ผบ.ทร. 

กำหนดจุดประสงค 
กลุ่มวิชาและ

รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ก าหนดคาบเวลาที่
ใช้สอนในรายวิชา 

ก าหนดกิจกรรมที่จะ
ใช้สอนในรายวิชา 

ก าหนดเนื้อหาสาระ
ที่จะบรรจุลงใน

รายวิชา 

ก าหนดการวัดและ
ประเมินผลรายวิชา 

การจัดท าเอกสารหลักสูตร 

การจัดให้มีการพิจารณาหรือวิพากษ หลักสูตร 

การขออนุมัติหลักสูตร 

การนำหลักสูตรไปใช้ 

การประเมินผลหลักสูตร 

หลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรระดับกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

การปรับปรุงหลักสูตร 

สภา รร.นร. 

สภาการศึกษา รร.นร. 

สภาการศึกษาวิชาการทหาร 

สกอ. รับทราบหลักสูตร +  
สภาวิศวกร รับรองหลักสูตร 



2.2 การกำหนดจุดมุ่งหมายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
     ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรระดับรายวิชานั้น การกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรระดับรายวิชา

ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกและขั้นตอนสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจุดมุ่งหมายของรายวิชาภาษาอังกฤษจะบอกถึงสิ่งที่
มุ่งหวังที่อาจารย์ผู้สอนต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนว่าจะให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ ความรู้และทักษะตามกรอบ TQF 
ใดบ้าง ผู้เขียนจึงขอนำเสนอแนวทางการเขียนจุดมุ่งหมายรายวิชาภาษาอังกฤษ ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 แนวทางการกำหนดจุดมุ่งหมายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ที่มา : ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์ (ปรับปรุงจาก ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน, 2553) 

ดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดมุ่งหมายรายวิชา
การพูดภาษาอังกฤษ 

รายวิชาการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

จุดมุ่งหมายรายวิชา
การเขียนภาษาอังกฤษ 

จุดมุ่งหมายรายวิชา
ไวยากรณ ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยสำเนียงท่ีถูกต้องหรือใกล้เคียงมาก
ที่สุด และสามารถสื่อความหมายในด้านการสนทนา การตอบโต้ การแสดง
ความรู้สึก และให้ความคิดเห็นแก่ผู้ฟังได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

นักเรียนสามารถเขียนหรือพูดให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งท่ีกล่าวไว้ตรง ๆ 
หรือปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องที่อ่าน ค้นหาความหมายแฝงท่ีผู้เขียนมิได้กล่าว
ไว้ชัดเจนในเนื้อเรื่อง และตัดสินสิ่งท่ีอ่านด้วยเกณฑ ของตนเอง หรือ
ประเมินในสิ่งท่ีอ่านได้ทั้งด้านคุณค่าและความถูกต้อง 

นักเรียนสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องทั้งในรูปคำ วลี ประโยค อนุเฉท
และความเรียงได้อย่างถูกต้องและสื่อความโดยมีการนำคำศัพท หรือสำนวนมาใช้ได้
อย่างเหมาะสม มีความเกี่ยวเนื่องกันของข้อความ จัดเรียงลำดับได้อย่างถูกต้อง 
และเขียนเนื้อเรื่องที่ได้ใจความตามความต้องการที่จะเขียนหรือสื่อออกมา 

นักเรียนสามรถเข้าใจกฏเกณฑ ของไวยากรณ และ
สามารถนำกฏเกณฑ ดังกล่าวไปใช้ในรูปแบบของประโยค
เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 

จุดมุ่งหมายรายวิชา
การฟังภาษาอังกฤษ 

ผู้เรียนสามารถฟังเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ คุ้นเคยกับ
สำเนียงภาษาอังกฤษ และเข้าใจความหมายตามความประสงค ของ
ผู้พูดโดยสามารถระบุเนื้อหาของสิ่งที่ได้ยินได้อย่างถูกต้อง 

จุดมุ่งหมายรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร/ใช้งาน 

นักเรียนสามารถใช้คำศัพท  สำนวน หรือประโยคพื้นฐาน
เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและ              
การทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ  



2.3 การเขียนคำอธิบายรายวิชา 
       สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่อาจารย์ผู้สอนต้องดำเนินการจัดทำเพ่ือตีกรอบเนื้อหาของรายวิชานั้นก็คือ
คำอธิบายรายวิชา ซึ่งคำอธิบายรายวิชา (Course Description) หมายถึง ข้อมูลรายละเอียดของแต่ละรายวิชาอัน
ประกอบด้วย เนื้อหาสาระ เวลาเรียน รหัสวิชา จำนวนหน่วยกิต และเงื่อนไขรายวิชาเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางที่
ผู้สอนต้องใช้ในการวางแผนและออกแบบการเรียนการสอน (อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, 2546) และเพ่ือให้การเขียน
คำอธิบายรายวิชาเป็นไปในแบบทิศทางเดียวกัน ผู้เขียนจึงขอนำเสนอแนวทางในการเขียน ดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 แนวทางการเขียนคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ที่มา : ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์ (ปรับปรุงจาก สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2550) 

ภาษาอังกฤษ แสดงดังภาพที่ 5 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
                           ตัวอย่างการเขียนคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

  

 
 

1234567   วยากร  ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น               2 (2-0-4) 
    Fundamental English Grammar 
  รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                             หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  Prerequisite: None 
   ชนิดของคำ คำนำหน้านาม ชนิดของประโยค ความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยา ชนิดของ
อนุประโยค ประเภทของรูปกาล กรรมาวาจกและกรรตุวาจก และประโยคเง่ือนไข 
   Parts of speech, determiners, kinds of sentences, subject-verb agreement, kinds of 
clauses, tenses, active and passive voice, conditional sentences 

เขียนคำอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี 
ไม่ต้องเขียนเป็นประโยค 

เขียนให้กระชับ ให้มีเฉพาะเนื้อหา     
โดยไม่ต้องมีส่วนของกระบวนการ 

เช่น “ศึกษา….., เป็นวิชาที่ว่าด้วย..... 
หรือ ให้นักศึกษา......” 

เขียนโดยกำหนดเนื้อหาสาระให้
ชัดเจนและครอบคลุมชื่อรายวิชา 
อีกทั้ง ปริมาณเนื้อหาสาระต้องมี
ความสอดคล้องกับจำนวนหน่วย    
กิตของรายวิชานั้น ๆ  

ไม่ต้องยกตัวอย่างประกอบโดยจะ
ไม่ใช้คำว่า “เช่น ได้แก”่ 

เขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
ไม่ต้องมีเครื่องหมายวรรคตอน 

ต้องไม่มีส่วนขยาย เช่น “ที่ดี ท่ี
สละสลวย ท่ีถูกต้อง ท่ีมี

ประสิทธิภาพ” 

การเขียนคำอธิบายรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษให้ขึ้นต้นอักษรตัวแรกของ
คำอธิบายรายวิชาด้วยตัวพิมพ ใหญ่ที่เหลือใช้ตัวพิมพ เล็ก ยกเว้นช่ือเฉพาะ และ
ใช้เครื่องหมายวรรคตอนระหว่างวลีที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ กันในกลุ่ม
เนื้อหาเดียวกันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และเมื่อหมดกลุ่มเนื้อหานั้นให้คั่น
ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) สลับกันไปจนจบคำอธิบายรายวิชาโดยไม่มี
เครื่องหมายมหัพภาค (.) เนื่องจากเป็นนามวลีไม่ได้เป็นประโยค 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษมีความสอดคล้องกัน 

ระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED  
1 2 3 4 5 6 7 

1-3 คือ หมวดวิชาและหมู่วิชา 
4    คือ ช้ันปี 
5    คือ ลักษณะเนื้อหา 
6-7 คือ ลำดับก่อนหลัง 



2.4 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
       การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (Unit Design) ถือเป็นสิ่งสำคัญถัดมา เพราะทำให้มองเห็นว่าสิ่งที่
ผู้เรียนเรียนนั้นมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้หรือไม่ และเพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่องการบูร
ณาการ สถานศึกษาจะต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยวิชา (Unit Plan) ในการจัดทำหลักสูตรโดยมาตรฐาน
แล้วจะนิยมจัดหน่วยการเรียนรู้ที่ให้โอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ โดยการตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ให้น่าสนใจ 
มีลักษณะเป็นแก่นสาระหรือหัวเรื่อง (Themes) สำหรับแก่นสาระหรือหัวเรื่องที่ควรเลือกนั้นสภายุโรป (J.A. Van 
Ek, 1976) ได้ศึกษาวิจัยว่าผู้เรียนภาษาต่างประเทศในระดับสื่อสารได้ ควรเรียนหัวเรื่อง 14 เรื่อง ดังนี้ 
  1. Personal Identification 6. Travel   11. Service 
  2. House and Home  7. Relation with other people 12. Place  
  3. Life at home  8. Health and welfare  13. Foreign language 
  4. Education and Future 9. Shopping   14. Weather 
  5. Entertainment  10. Food and drink     

 การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอน อาจบูรณาการทั้งภายในและระหว่างสาระการเรียนรู้หรือ
บูรณาการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนซึ่งกระทำได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

 
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ 
ที่ เหตุผลและความจำเป็น เนื้อหาที่จะสอน ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
1 เมื่อนักเรียนนายเรือไปฝึกภาคทะเลที่ต่างประเทศ

แล้วต้องมีการติดต่อสถานที่บางแห่ง การเข้าพัก
โรงแรม หรือรับประทานอาหารในร้านอาหาร 

คำศัพท์หรือสำนวนที่ใช้ในการ
ต ิดต ่อสถานท ี ่  การ เข ้ าพัก
โรงแรมและรับประทานอาหาร 

 
Going Places 

2 เมื่อนักเรียนนายเรือไปฝึกภาคทะเลที่ต่างประเทศ 
แล้วมีการจัดงานเลี้ยงที่เกี่ยวข้องกับหลายบุคคล
โดยมีการทักทาย แนะนำบุคคล สนทนาเรื ่อง
จ ิปาถะท ั ่วไป เสนอเคร ื ่องด ื ่ม/อาหาร และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อติดต่อกันในอนาคต ฯลฯ 

คำศัพท์หรือสำนวนที่ใช้ในการ
ทักทาย แนะนำบุคคล สนทนา
เรื ่องทั่ว ๆ ไป เสนอเครื่องดื่ม
หรืออาหารและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกัน เป็นต้น 

 
 

Let’s Have a Party 

รูปแบบ ดังนี้ 
 
 
          
 

          

ตั้งตามช่ือเรื่อง (Topic-based) 

ตั้งตามโครงสร้าง (Structure-based) 

ตั้งตามสถานการณ  (Situation-based) 

การตั้งช่ือหน่วย
การเรียนรู ้

At the restaurant, At the bus stop, At the hotel 

What are you doing? How have you been? 

My house, My school, My home etc. 



2.5 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
      การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนในชั้นเรียนจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับกลวิธี 
วิธีหรือรูปแบบการสอนของครู ผู้เขียนได้สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสอนทักษะภาษาอังกฤษ (กุสุมา     
ล่านุ้ย, 2538, พรสวรรค์ สีป้อ, 2550 และระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน, 2553) ไดด้ังนี้ 

1. กิจกรรมสำหรับสอนทักษะการฟัง มีกิจกรรมย่อย 12 กิจกรรมดังนี้ 
1. ฟังแล้วเลือกรูปภาพ   5. เขียนเส้นทางหรือทิศทาง 9. ฟังแล้วจับคู่คำ ภาพ ประโยค 
2. เรียงภาพตามท่ีได้ฟัง  6. ฟังแล้ววาดภาพ  10. ฟังแล้วแสดง 
3. เติมคำให้สมบูรณ์  7. ฟังแล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ 11. ฟังแล้วเขียนตามคำบอก 
4. เดาและคาดการณ์เรื่องที่ฟัง 8. ฟังแล้วเปรียบเทียบ  12. ฟังแล้วอภิปราย 

2. กิจกรรมสำหรับสอนทักษะการพูด มี 3 ระดับดังนี้ 
    2.1 การสอนพูดระดับกล ก มีกิจกรรมย่อย 8 กิจกรรมดังนี้ 

1.พูดเปลี่ยนคำศัพท์ในประโยค   5.พูดคำศัพท์  สำนวนในประโยคที่ถูกลบไปทีละส่วน 
2.พูดตั้งคำถามจากสถานการณ์ในประโยคบอกเล่า 6.พูดให้เพ่ือนเขียนตามคำบอก 
3.พูดถามตอบตามรูปแบบของประโยคที่กำหนดให้ 7.พูดทายเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในบทสนทนา 
4.พูดสร้างประโยคต่อเติมจากประโยคที่กำหนดให้ 8.พูดต่อเติมส่วนที่หายไปจากประโยค 

    2.2 การฝึกพูดอย่างมีความหมาย มีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรมดังนี้ 
       1. พูดเปรียบเทียบโดยใช้รูปภาพ  

2. พูดประโยคจากภาพท่ีกำหนดให้      
3. พูดเกี่ยวกับสถานการณ์ในห้องเรียน 

    2.3 การฝึกพูดเพื่อการสื่อสาร มีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรมดังนี้ 
       1. พูดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  

2. พูดตามสถานการณ์ที่กำหนดให้  
3. พูดบรรยายแล้วให้เพ่ือนวาดภาพตาม 

3. กิจกรรมสำหรับสอนทักษะการอ่าน ผู้เขียนสามารถสังเคราะห์ได้ 6 กิจกรรมดังนี้ 
       1. Matching อ่านแล้วจับคู่คำศัพท์ กับคำจำกัดความ หรือจับคู่ประโยคกับภาพหรือแผนภูมิ 

2. Ordering อ่านแล้วเรียงภาพตามเรื่องที่อ่าน หรือเรียงเนื้อหาแต่ละตอน (Paragraph) ตามลำดับ 
3. Completing อ่านแล้วเติมคำ สำนวน หรือข้อความลงในภาพ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ ตามเรื่องที่อ่าน 
4. Correcting อ่านแล้วแก้ไขคำ สำนวน ประโยค หรือข้อความให้ถูกต้องตามเนื้อเรื่องที่ได้อ่าน 



5. Deciding อ่านแล ้วเล ือกคำตอบที ่ถ ูกต ้อง (Multiple Choice) หร ือ เล ือกประโยคถูกผิด 
(True/False) หรือเลือกว่าประโยคนั้นเป็นข้อเท็จจริง (Fact) หรือ เป็นความคิดเห็น (Opinion) 

6. Identifying อ่านแล ้วหาประโยคห ัวข ้อเร ื ่อง (Topic Sentence) หร ือ สร ุปใจความสำคัญ 
(Conclusion) หรือ จับใจความสำคัญ (Main Idea) หรือตั้งชื่อเรื่อง (Title) หรือ ย่อเรื่อง (Summary) 

4. กิจกรรมสำหรับสอนทักษะการเขียน ผู้เขียนได้สังเคราะห์สามารถสรุปได้เป็น 3 ระดับดังนี้ 
1. การเขียนแบบควบคุม   1. Copying   

2. Gap-filling    
3. Re-ordering words  
4. Changing forms of words 

2. การเขียนแบบมีการชี้แนะ  1. Sentence combining   5. Running dictation 
2. Writing from words given   6. Dictogloss 
3. Parallel writing                   7. Substitution tables 
4. Dictation  

3. การเขียนแบบเสรี   ครูก าหนดหัวเรื่องแล้วให้ผู้เรียนเขียนเรื่องราวตามความคิดของตนเอง 

2.6 สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ 
       สื ่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบส าคัญที ่อาจารย์ผู ้สอนสามารถใช้ในการสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน แต่สิ่งส าคัญคือผู้สอนจะต้องเลือกและใช้สื่อการสอนให้เหมาะกับเนื้อหา  
ระดับชั้นปี จิตวิทยาวัยรุ่นเพ่ือช่วยกระตุ้นหรือสร้างความสนใจให้ผู้เรียนอันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพในบทความนี้ ผู้เขียนได้สังเคราะห์ประเภทของสื่อและแหล่งเรียนรู้ (กุสุมา ล่านุ้ย, 2538 และเกริก 
ท่วมกลาง, 2549) สามารถสรุปเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ แสดงดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 ประเภทของสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ 

ท่วมกลาง, 2549) สามารถสรุปเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ แสดงดังภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ 

สื่อสิ่งพิมพ  เช่น ตำรา หนังสือ 
หนังสือพิมพ  นิตยสาร เอกสาร 
วิทยานิพนธ  วารสาร รายงาน เป็นต้น 

สื่อเทคโนโลยี  เช่น วีดิทัศน  สไลด  
แถบบันทึกเสียง คอมพิวเตอร ช่วยสอน 
อินเตอร เน็ต การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม เว็บไซต  เป็นต้น 

สื่ออื่น   ได้แก่  
1. สื่อบุคคล เช่น ผู้บริหาร ครูอาจารย  วิทยากร 
2. สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น  
    ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
3. สื่อกิจกรรม / กระบวนการ เช่น การแสดง 
    ละคร การสาธิต สถานการณ จำลอง การจัด 
    นิทรรศการ เกม เพลง ใบงาน 
4. สื่อวัสดุ /เครื่องมือและอุปกรณ  เช่น  
    หุ่นจำลอง แผนท่ี เครื่องมือช่าง อาวุธทหาร 



2.7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
       การเรียนการสอนหากไม่มีการวัดและประเมินผลแล้ว ผู้สอนก็ไม่ทราบว่าผู้เรียนมีความรู้ หรือทักษะ
เพ่ิมข้ึนหรือไม่ และการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวมีประสิทธิภาพหรือไม่ และหากต้องการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข 
จะปรับปรุงพัฒนาตรงจุดไหน อย่างไร ดังนั้นครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินจะต้องคิดหาวิธีการประเมิน
ที ่หลากหลายและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมทั ้งสร้างเครื ่องมือประเมินผลทั ้งด้านความรู้ 
คุณลักษณะหรือทักษะไว้ สำหรับประเมินการจัดการเรียนรู้ในครั้งนั้น ผู้เขียนขอนำเสนอแนวทางการประเมินโดย
สังเคราะห์จากแนวคิดของ นุชวนา เหลืองอังกูร, 2538 และอารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, 2546 ดังตารางที ่4 

ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ของวิธีการประเมินผลกับเครื่องมือที่ใช้ 
ที ่ วิธีการ เครื่องมือ 
1 การสังเกตขณะที่ผู้เรียนกำลังทำกิจกรรมในชั้นเรียน แบบบันทึกการสังเกต 
2 การซักถาม (Questioning) 

การสัมภาษณ์ปากเปล่า (Oral interview) 
- คำถามท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด  
- แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 

3 การอภิปรายสรุป / การเล่าเรื่องจากการอ่าน 
 

- ประเด็นการอภิปราย 
- แบบสรุปผลการอภิปราย 

4 การพิจารณาผลสำเร็จของงาน เช่น การโต้วาที การ
เขียนรายงาน การกล่าวสุนทรพจน์ การสาธิต การทำ
โครงงานการทำวีดิทัศน์/แถบบันทึกเสียง เป็นต้น 

- แบบประเมินตนเองของผู้เรียน 
- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
- แบบเช็ครายการต่าง ๆ 
- แบบการให้คะแนนผลงาน 

5 การตรวจแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ (Exercise) - ใบงานที่ใช้เป็นแบบฝึกหัด 
- เฉลยแบบฝึกหัด 

6 การใช้แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (English Test) ข้อสอบชนิดต่าง ๆ เช่น แบบปรนัย / แบบ
อัตนัย 

7 การบันทึกทักษะการเรียนรู้ (Learning skill) แบบบันทึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน 
8 การใช้แฟ้มสะสมผลงานในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

(Portfolio) 
ตัวอย่างผลงานในแฟ้มสะสมผลงานที่สะท้อน 
ให้เห็นทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนที่ดีที่สุด 

 
  การสร้างแบบทดสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ผู้เขียนได้สังเคราะห์แนวทางการสร้างแบบทดสอบ
เพื่อประเมินผลความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (เตือนใจ เกตุษา , 2536 และนุชวนา เหลืองอังกูร, 2538) สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 



 1. การสร้างแบบทดสอบความสามารถในด้านการฟัง จุดมุ่งหมายของการสร้างแบบทดสอบด้านการฟัง
นั ้น ประการแรก เพื ่อทดสอบให้ผู ้เรียนสามารถแยกความแตกต่างของเสียงที ่ได้ยินได้ (Phoneme) ดังนั้น         
การสร้างแบบทดสอบการฟังหลัก ๆ แล้วจึงแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
     1.1 แบบทดสอบเพื่อแยกความต่างของเสียงและความเข้าใจความหมายของคำ เช่น ครูให้นักเรียนดู
รปูภาพแล้วพูด หรือเปิดเทปให้นักเรียนฟังเพ่ือแยกแยะความต่าง เช่น soup, soap, sob และ suit เป็นต้น 
     1.2 แบบทดสอบเพ่ือความเข้าใจเนื้อเรื่อง เช่นให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาและให้นักเรียนตอบคำถาม
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ยิน หรือให้ผู้เรียนฟังจากเทปบันทึกเสียงเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างยาว และให้ผู้เรียนจดบันทึกข้อความที่
สำคัญไว้ และให้ตอบคำถามของครูที่ได้เตรียมไว้แล้วเพ่ือทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ฟังมา 
 2. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูด ครูควรมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถออกเสียงได้อย่าง
ถูกต้องในรูปของคำ ประโยค และแนวทางการออกเสียงในการพูด (Intonation) ซึ่งรวมถึงการเข้าใจความหมาย
ของสิ่งที่พูดออกไปเพื่อสื่อความหมายให้แก่ผู้ฟังได้อย่างถูกต้อง โดยวิธีการทดสอบความสามารถในการพูดนั้น มี
แนวทางดังนี้ 
     2.1 ให้นักเรียนเปลี่ยนรูปประโยคท่ีได้ยิน  

    2.2 การใช้ Substitution drills หรือ 
    2.3 การถามคำถามให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับเรื ่องของตนเองโดยครูอาจใช้รูปภาพ แผนที่  

แผนภูมิ หรือตารางต่าง ๆเพื่อเป็นแนวทางในการถามคำถาม และให้นักเรียนตอบเพื่อทดสอบความสามารถด้าน
การพูดโดยนักเรียนจะต้องใช้คำศัพท์ ประโยคที่ถูกต้อง สื่อความหมายได้  
 3. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน การสร้างแบบทดสอบในการอ่านของผู้เรียน
จะต้องทดสอบความเข้าใจในการอ่านเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์ วลี และเนื้อหาในเรื่องท่ีอ่านด้วย โดยวิธีการ
สร้างแบบทดสอบมีอยู่หลายแบบด้วยกัน เช่น การจับคู่ (Matching test) การใช้แบบถูกผิด (True-false test)  
แบบให้เลือกตอบ (Multiple choice) เติมคำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ (Completion test) และการใช้ข้อสอบบ
แบบ Cloze test 
 4. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน การทดสอบความสามารถด้านการเขียนของ
ผู้เรียนนั้น ผู้สอนจะต้องคำนึงถึงความสามารถของการใช้ภาษาในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ เช่น 
     4.1 การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามลักษณะของโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ 
     4.2 การจัดเรียงลำดับคำและการใช้คำในประโยคถูกต้องเหมาะสมได้ในความชัดเจน 
     4.3 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการสะกดคำถูกต้อง 
     4.4  การเขียนเนื้อเรื่องที่เหมาะสมได้ใจความสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะเขียน 
     การสร้างแบบทดสอบสำหรับการเขียนนั้น จะต้องเป็นการทดสอบความสามารถของผู้เรียนในด้าน      
ต่าง ๆ ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียน ได้แก่ 1) แบบทดสอบ



ชนิด Objective test การทดสอบแบบนี ้ม ักใช้ก ับการเขียนตามที ่กำหนด (Controlled writing) ที ่เน้นวัด
ความสามารถของผู้เรียนด้านไวยากรณ์หรือคำศัพท์เป็นต้น จึงเป็นการทดสอบที่นำมาใช้ทดสอบความสามารถด้าน
การเขียนของผู้เรียนที่เกี่ยวกับไวยากรณ์หรือคำศัพท์ได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น แบบทดสอบแบบให้เติมคำหรือ
วลีเพื่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ (Completion) หรือแบบทดสอบให้นักเรียนเขียนตามคำบอก (Dictation) 2) 
แบบทดสอบชนิด Subjective test การตรวจผลงานเขียน Composition นั้นผู้สอนควรจะต้องอ่านเรื่องที่ผู้เขยีน
เรียบเรียง และพิจารณาการให้คะแนนโดยมีเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย 2.1) ด้านไวยากรณ์ (Grammar) 
2.2) ด้านการใช้คำศัพท์ (Vocabulary) 2.3) ลักษณะของประโยค (Mechanic) 2.4) ความสามารถในการเขียน 
(Fluency) และ 2.5) ลักษณะของเนื้อเรื่อง (Content) เป็นต้น 
 5. การสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ในเรื่องคำศัพท์ ควรเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าความหมายของคำศัพท์ในรูป
ประโยคที่ถูกต้อง โดยแบบทดสอบคำศัพท์ส่วนใหญ่แล้วแบบเป็นปรนัย (Objective test) เช่น 1) แบบให้
เลือกตอบ 2) ให้เลือกตอบคำท่ีมีความสัมพันธ์กัน 3) การจับคู่ และ 4) การเติมคำ เป็นต้น 
 6. การสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ในด้าน วยากร ์ การทดสอบความรู้ทางด้านไวยากรณ์นิยมใช้แบบ
ปรนัย (Objective test) เช่น 1) Structure recognition test 2) Error recognition items  3) Word-order 
item  4) Completion itemsและ 5) Transformation items เป็นต้น 

2.8 การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 
       บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสนใจใคร่รู้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนที่มีบรรยากาศ
เต็มไปด้วยความอบอุ่น หรือกัลยาณมิตรต่อกันย่อมเป็นแรงจูงใจที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียน รักการอยู่
ร่วมกันในชั้นเรียน นอกจากนี้การมีห้องเรียนที่มีบรรยากาศแจ่มใส สะอาด สว่าง กว้างขวาง เป็นระเบียบเรียบร้อย 
มีมุมวิชาการ มีการตกแต่งห้องให้สดใส ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลทำให้ผู้เรียนอยากเข้าห้องเรียนและอยากมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เขียนจึงขอนำเสนอแนวทางการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ (วิรัตน์ บัวขาว, 2543) ดังภาพที่ 7 



 

ภาพที่ 7 แนวทางการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. บทสรุป 
 จากที่ผู้เขียนได้เขียนถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ข้างต้น เพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็น
ภาพความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นกระบวนการไปจนถึงท้ายกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่
แผนการสอนและการประเมินหลักสูตร ผู้เขียนจึงขอนำเสนอเป็นโมเดลเพื่อแสดงกรอบมโนทัศน์เบื้องต้นสำหรับ
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ดังภาพที่ 8 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ภายในห้องเรียน   

2. การสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน  

3. การสร้างบรรยากาศใน
โรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  

1. จำนวนผู้เรียนต่อห้องเรียนไม่ควรเกิน 35 คน 
2. ตกแต่งสภาพภายในห้องเรียนให้สะอาด สวยงามด้วยภาพหรือของจริงที่มี 
    สีสัน มีประโยชน ต่อการเรียนรู้ และการดูแลความปลอดภัยในห้องเรียน 
3. จัดให้มีสื่อ อุปกรณ การเรียนรู้ มุมเสริมความรู้ มุมกิจกรรมต่าง ๆ แก่ผู้เรียน  
4. จัดให้มีป้ายนิเทศเพื่อให้ความรู้เสริม และมอบหมายให้ผู้เรียนเป็นผู้ทำ 
5. ผู้สอนต้องเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียน มีความกระตือรือร้น สนใจในการสอน  
    แสวงหาคามรู้อยู่เสมอ บุคลิกดี 

1. จัดให้มีศูนย สารสนเทศของโรงเรียนโดยมีข้อมูลของสถานศึกษา ท้องถิ่น  
    กองทัพ ประเทศ และโลกในทุก ๆ ด้านอย่างสมบูรณ  
2. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ห้องวิชาการ ศูนย การเรียน ศูนย สื่อ 
    การเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ ห้องพิพิธภัณฑ  รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ  เครื่องมือ 
    หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ไว้อย่างเพียงพอ และทันสมัย 
3. จัดให้มีห้องนิทรรศการ หรือห้องแสดงผลงาน เพื่อเป็นการแสดงผลงานของ 
    ผู้เรียนแต่ละระดับช้ันและผลงานผู้สอนเป็นระยะ ๆ เป็นต้น 

การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ ปราศจาก
มลภาวะ มีความปลอดภัย จัดสภาพทางสังคม ได้แก่ สัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง
บุคลากรในโรงเรียน มีบรรยากาศเชิงประชาธิปไตย ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมิตร 
เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานต่าง ๆ 



 
 
ภาพที่ 8 โมเดลการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สำหรับอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ รร.นร. 
ที่มา : ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

มคอ.3                                                   กำหนดในจุดประสงค ข้อ 2 

 

 

                      จัดการเรียนการสอนตามแผน 
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ภาพที่ 6 โมเดลการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สำหรับอาจารย สอนวิชาภาษาอังกฤษ รร.นร. 

หลักสูตรโรงเรียนนายเรือ
พุทธศักราช 2563 

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข พ.ศ.2545 

นโยบาย กห. + นโยบายผู้บญชาการทหารเรือ 2562 

หลักเกณฑ ตามกรอบ TQF + มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี  
(วศ.) + สภาวิศวกร + IMO  + กรอบ CEFR  
 
ความต้องการของหน่วยผู้ใช้ในกองทัพเรือ 

ค าอธิบายรายวิชา 

หน่วยการเรียนรู ้

แผนการสอน 

● หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาทางภาษาอังกฤษ 

องค ประกอบของแผนการสอน 
แผนการสอนที่ ........ 

เรื่อง ............................. ระยะเวลา...........คาบ......... 
1. สาระส าคัญ  5. สื่อ / แหล่งเรียนรู ้
2. จุดประสงค การเรียนรู ้ 6. การวัดและประเมินผล 
3. เนื้อหาสาระ 7. กิจกรรมเสนอแนะ 
4. กิจกรรมการเรียนรู ้ 8. บันทึกหลังการสอน 

 ประเมินผลหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ (TQF) ต้องประกอบด้วย 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. ด้านความรู้ (เทียบกรอบ CEFR –B2) 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ ระหว่างบุคคล 
5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห เชิงตัวเลข  
   การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
รูปแบบหรือวิธีการสอน เช่น 

แบบบรรยาย / อภิปราย แบบสถานการณ จำลอง 
แบบสาธิต/บทบาทสมมต ิ แบบเกม / เพลง 
ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา แบบร่วมมือ /ใช้คำถาม 
แบบโครงาน แบบภาษาเพื่อการสื่อสาร  
แบบศึกษาค้นคว้าอิสระ แบบกระบวนการกลุ่ม 
แบบระดมสมอง แบบ KWL /SQ 3R 
แบบน าเสนอผลงาน แบบศูนย การเรียน 
แบบอุปนัย/นิรนัย ใช้บทเรียนโมดูล 
แบบแสดงละคร แบบ 4 MAT /CIPPA 

 
 
 

 

  วิธีสอนในข้อ 4 

วิสัยทัศน โรงเรียนนายเรือ 
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