


                                           คํานํา 
 

 การวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการ
ความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็ก และ 
SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร (Project Evaluation Research of the Capacity Building 
Programmed  for English Teachers in Collaboration between English Language Institute 
Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education of Thailand, Temasek 
Foundation CLG  Limited and Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional 
Language Center (SEAMEO RELC), Singapore เปนการวิจัยเชิงประเมินท่ีประเมินโครงการโดย
สังเคราะหหลักการ แนวคิดของรูปแบบการประเมินของไทเลอร (Tyler Model) สเตค (A Countenance 
Model) และสตัฟเฟลบีม (CIPPIEST Model) โดยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) 
 

 ขอขอบคุณผูบริหาร รองผูอํานวยการฝายวิชาการ หัวหนาวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ และครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีเขารวมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและครูเครือขาย 
ของสถาบันภาษาอังกฤษตามโครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังนักเรียนในโรงเรียนท่ีครูภาษาอังกฤษเขารวมโครงการ และคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีอํานวยความสะดวกในการทําวิจัย รวมท้ังนักศึกษาปริญญาเอก 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ท่ีรวมแสดงความคิดเห็นและเก็บรวบรวมขอมูล และขอขอบคุณสถาบัน
ภาษาอังกฤษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้  และเหนืออ่ืนใด 
ความสําเร็จจากการประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ จะชวยใหสามารถพัฒนาสมรรถนะการสอน
ของครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และเตรียมการเขา
สูประชาคมอาเซียน ตลอดจนการนําแนวคิดสูการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือให
ผูเรียนมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
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 การวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตาม
โครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)กับมูลนิธิเทมาเส็ก 
และSEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร มีวัตถุประสงคการวิจัยคือ 1) เพ่ือประเมินพัฒนาการการสอน
ภาษาอังกฤษ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม          
2) เพ่ือประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมในดาน               
2.1) ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
2.2) พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 2.3) ความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน หรือสื่อ/นวัตกรรมท่ี
เก่ียวของกับการสอนภาษาอังกฤษ 2.4) ความสามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสูครูเครือขาย 3) เพ่ือประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผาน
การอบรมตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาศึกษานิ เทศก  หัวหนากลุมสาระการรู
ภาษาตางประเทศ ตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม        
4) เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม และ 5) เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสู
ประชาคมอาเซียน การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงประเมิน รวมกับการวิจัยเชิงผสมผสานวิธี (Mixed 
Method Research) กลุมผูใหขอมูลท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย กลุมผูใหขอมูลระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 43 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
จํานวน 43 คน ศึกษานิเทศกกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จํานวน 43 คน ครูผูสอน
ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม จํานวน 43 คน นักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีเรียนกับครูผูสอน
ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม จํานวน 1,815 คน ครูเครือขายในการขยายผลการจัดการเรียนการสอน
ของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม จํานวน 509 คน และกลุมผูกําหนดนโยบายและพัฒนา

ค 

 



แนวคิดในการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาอังกฤษ ไดแก ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 2 คน ผูประสานงานโครงการ จํานวน 1 คน และผูเชี่ยวชาญดานการสอน
ภาษาอังกฤษ จํานวน 5 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แบบประเมินตนเองเก่ียวกับ
พัฒนาการดานการสอนภาษาอังกฤษและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูผูสอน
ภาษาอังกฤษท่ีเขารับการอบรม ประเด็นการสนทนากลุมครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีเขารับการอบรม แบบ
ประเมินคุณภาพหนวยการเรียนรู/แผนจัดการเรียนรู แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ แบบ
ประเมินคุณภาพงานวิจัย แบบประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม(Module) ดานการสอนภาษาอังกฤษ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเครือขายตอความสามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ ประเด็นสนทนากลุม/สัมภาษณความคิดเห็นท่ีมีตอสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ
ของครูภาษาอังกฤษและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีเขารับ
การอบรม แบบสัมภาษณเชิงลึกความคิดเห็นท่ีมีตอสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของคร ู
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ(%) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  

ผลการวิจัย พบวา  
 1. ครูภาษาอังกฤษมีพัฒนาการดานการสอน และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ของตนเอง สูงข้ึนกวากอนการอบรม   

 2. สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมพบวา1) มีความสามารถ

ในการเขียนหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด2)มีพฤติกรรมการสอน

ภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก  มีความรูในเนื้อหา มีทักษะในการสื่อสาร3) ความสามารถในการทําวิจัย

ในชั้นเรียนหรือสื่อ/ นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษมีคุณภาพอยูในระดับมาก4) ความสามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษสูครูเครือขาย พบวา สามารถพัฒนาชุดฝกอบรมมีคุณภาพอยูในระดับมากและ

สามารถขยายผลกับครูเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และศึกษานิเทศกพบวาครูมีความ
เปนมืออาชีพ มีเทคนิคและวิธีการสอนท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน โดยมีเทคนิควิธีสอนท่ีสงเสริมให
ผูเรียนไดใชทักษะทางภาษาครบทุกดาน ท้ังการฟง การพูด การอานและการเขียน  มีการวางแผนการ
สอนท่ีเปนระบบ และเนนการมีสวนรวมของผูเรียนเปนสําคัญ  มีสื่อประกอบการสอนท่ีผลิตดวยตนเอง
มากข้ึน มีการวางแผนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใชเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 
และสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน ครูกลาแสดงออกและมีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน มี
ความกระตือรือรนในการทํางาน  มีรูปแบบการทํางานเปนข้ันตอน มีความเอาใจใสตอผูเรียน และ
กิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน  สามารถขยายผลเพ่ือพัฒนาวิชาชีพแกเพ่ือนครูท้ังในนอก สามารถ
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สรางนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลงานทางวิชาการและเปนท่ียอมรับของโรงเรียน
และชุมชน   
            4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพบวาอยูในระดับดี มีพัฒนาการดานการเรียนรู

ภาษาอังกฤษดีข้ึนมาก และนักเรียนคิดเห็นวาครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีมาก มีเทคนิควิธีท่ี

นาสนใจ เปนประโยชนตอผูเรียน มีความรูความเขาใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน และ

นักเรียนสามารถนําความรูในการเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได และมีความม่ันใจในการใช

ทักษะทางภาษา การฟง พูด อาน และเขียนมากข้ึน 

 5. รูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ  DATANE มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการสอนการใช
ภาษาอังกฤษสรางเครือขายเพ่ือพัฒนาความเปนมืออาชีพและเปนผูนําทางนวัตกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและสรางม่ันใจในการสอนภาษาอังกฤษมี 6 ข้ันตอน 1. การพัฒนาDeveloping 2. การ
ประเมินAssessing 3. การฝกอบรมTrainingในประเทศตางประเทศ 4. การประเมินเพ่ือเปนผูฝกอบรม 
Assessing to be the Trainer 5. การสรางเครือขายและการขยายผลNetworking and 
Disseminating6.การเปนชุมชนมืออาชีพดานภาษาอังกฤษ English Professional Community โดย
ทุกข้ันตอนของรูปแบบการพัฒนาตองมีการติดตามใหความชวยเหลือ แนะนํา และสนับสนุนจาก
หนวยงานและองคกรวิชาชีพท่ี และคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 
และการเขาสูประชาคมอาเซียนตวรมีคุณลักษณะดานความรู (Knowledge) ดานทักษะกระบวนการ 
(Skill) และดานคุณลักษณะ (Attribute) รายละเอียดดังนี้  

 Knowledge ประกอบดวย 1. Content Curriculum (English, Assessment, 
Instruction, Media and ICT) 2. Cross Cultural Understanding 3. Action Research 4.Global 
Awareness Issue 5.Concern and Social Issue 

Skill ประกอบดวย 1. Communication 2. Innovation 3. Creativity 4. Problem 
Solving 5. Life and Career skill 6. Integrating 7. Collaboration 

Attribute ประกอบดวย 1. Smart 2. Leadership 3. Self Confidence 4. Positive 
Thinking 5. Life Long Learning 6. Professionalism 7. Moral and Ethic 
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  This research involves evaluating a capacity building program of English teachers in 

Thailand initiated by the Office of the Basic Education Commission, Thailand’s Ministry of 

Education, Thailand collaborated with Temasek Foundation CLG Limited and Southeast Asian 

Ministers of Education Organization Regional Language Center (SEAMEO RELC), Singapore.   

 The purposes of the study are 1) to evaluate development of English language teaching 

and professional behaviors of the teachers who took part in this capacity building program; 2) to 

evaluate their English language teaching competencies in the following areas; 2.1 integration of 

innovation in lesson plan writing; 2.2 behaviors in language teaching; 2.3 classroom 

research/instructional media/ or related innovation in language teaching and learning; 2.4 training 

skills as a master teacher; 3) to evaluate the participants’ language teaching competencies 

according to the opinion of  school directors, supervisors and heads of English department; 4) to 

evaluate students’ English proficiency and their opinion toward the teaching of their English 

teachers who participated in this capacity building program; and 5) to propose of a capacity 

building model for English language teachers and to identify characteristics of English language 

teachers for the 21st century and ASEAN community.   

 The research methodology for collecting this information includes project evaluation 

method and mixed method research obtained from the implementer group and the policy group.  

The first group includes 43 school directors, 43 heads of English department, 43 supervisors, the 

English teachers who participated in the capacity building program, 1,815 the students, and 509 the 
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English teachers who were trained by the participants as master teachers.  The second research 

participants group consists of 2 the executives from the Office of the Basic Education Commission,   

Ministry of Education 1 Coordinator and 5 English language teaching experts.   

 To collect extensive information, this research employed several tools, including a self-

evaluation form in language teaching and professional behaviors, in-depth interviews, evaluation 

forms related to  lesson plan writing, classroom research/instructional media/ or related innovation 

in language teaching and learning, classroom observation, and the students’ opinion.  The research 

data was then analyzed by applying content analysis and descriptive statistics to analyze 

percentage, mean and standard deviation.  

 

Results:  

1. The self-evaluation of the English teachers who participated in this capacity building 
program was found higher than before attending the program.  

2. The major areas of English language teaching competencies were revealed high in all four 
areas.  The highest mean scores were found in integration of innovation in lesson plan writing.  The 
behaviors in language teaching, particularly in content and communicative aspects showed high 
mean scores.  Additionally, the samples also received high mean scores in the areas related to 
classroom research/instructional media/ innovation in language teaching and learning.  As for the 
training skills as a master teacher, the scores were considered high, and their performance was 
reported with effective and efficient satisfaction.    

3. The findings obtained from the opinion of school directors, supervisors and heads of 
English department stated that the participants of this capacity building program could perform 
their teaching professionally.  They applied extensive methods and techniques in language teaching 
and learning in all four skills.  They could effectively and strategically planned and carried out their 
lesson plans.  Student-centered learning, innovation in developing instructional materials, and 
language testing and assessment were found in the participants.  Furthermore, the participants 
were more confident and active in their profession.  The findings also indicated that they could 
produce more innovation in teaching, and obtained higher respect from the schools and their 
communities.  

4. Students’ English proficiency was found good. The students’ opinion toward their English 
teachers expressed strong satisfaction toward their overall teaching, teaching techniques and 
activities.  The survey also showed higher level of understanding toward the subject and their 
confidence in using all four skills of English.  

5. “DATANE” was proposed as a capacity building model for English language teachers and 
to identify characteristics of English language teachers for the 21st century and ASEAN community.  
The six major procedures are consisted of “developing”, “assessing”, “training”, “assessing to be 
the trainers”, “networking and disseminating”, and “English professional community”. Throughout 
the processes of implementing these six proposed procedures, strong mentor and partnership with  
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6. all stake holders involved is necessary. Three major aspects of the characteristics of English 
language teachers for the 21st century and ASEAN community are composed of “knowledge”, 
“skills”, and “attributes”.   
 Knowledge includes 1. Content related to language teaching and  learning, language 
assessment and instructional media and  technology 2. Cross cultural understanding 3. Action 
Research 4. Global awareness issues 4. Social issues    
 Skill include 1. Communication 2. Innovation  3. Creativity  4. Problem Solving 5. Life and 
Career skills  6. Integrating  7. Collaboration   
 Attributes include 1. Smart 2. Leadership3. Self Confidence 4. Positive Thinking 5. Life Long 
Learning 6. rofessionalism7. Moral and Ethic 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 
 
ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

ตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555-2558 ให
ความสําคัญกับปรัชญาของการจัดการศึกษานั้น ควรเปนไปเพ่ือใหการศึกษานั้นนําไปสูการสรางความ
เขมแข็งของประชาชน ประชาชนท่ีเขมแข็งและมีความรู คือทุนท่ีมีพลังในการตอสูกับความยากจน โดย
ตองมุงเนนการกระจายประโยชนอยางเทาเทียม และตองมองประชาชนท่ีลําบากเพ่ือจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพสําหรับทุกคนซ่ึงมีพันธกิจหลักท่ีสําคัญในการพัฒนานักศึกษาไทยใหเปนมืออาชีพ เปนพลเมือง
โลกท่ีทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มีความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกได และอยูรวมกันเปน
สังคมท่ีวางอยูบนรากฐานความรู รัฐบาลไทยจึงไดผนึกความรวมมือกับอาเซียนในการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสรางอาเซียนใหไปสูการเปนศูนยกาลางการคาและอุตสาหกรรมโลก ตามเปาหมาย
ในการสรางประชาคมอาเซียน ภายในป 2558  และไดกําหนดยุทธศาสตรป 2558  เพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนโดยมีเปาหมายเพ่ือผลิตบุคคลากรท่ีมุงสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บน
ฐานความรูและความคิดสรางสรรค  และเพ่ือเปนการเตรียมการดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการจึงได
กําหนดนโยบายเรงดวน ในการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษใหแกนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษใหกวางขวางและท่ัวถึง โดยได
กําหนดใหป พ.ศ. 2555 เปนปแหงการพูดภาษาอังกฤษ English Speaking Year 2012 โดยท้ังนี้
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานท่ีสําคัญท่ีไดกําหนดไวในการผลักดันคือ แนวทางการดําเนินงานใน
ขอท่ี 3 และขอท่ี 5 ท่ีไดใหความสําคัญเปนอยางมากกับการพัฒนาบุคลากร ครู อาจารยในการผลักดัน
นโยบายดังกลาว คือ ขอท่ี 3 สงเสริมการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหแก
นักเรียน ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยจะรวมมือกับสถาบันทางภาษาและหนวยงาน
ตางๆ ในการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับครู อาจารย และขอท่ี 5  คือการสงเสริมและ
สรางแรงจูงใจในการเรียนรูภาษาอังกฤษของประชาชน โดยกระทรวงศึกษาธิการ จะผนึกความรวมมือ
กับสถานทูตและองคกรระหวางประเทศ ตลอดจนเครือขายท่ีมีอยู เพ่ือจัดสรรทุนการศึกษา / ฝกอบรม
ใหแกนักเรียน ครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง  

การพัฒนาครูยุคใหมเปนกรอบแนวทางท่ีสําคัญประการหนึ่งในขอเสนอการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษท่ีสอง(พ.ศ. 2552 - 2561) โดยมุงใหครูเปนผูเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ มาตรฐานสามารถพัฒนาตนองและแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2553:คํานํา) ซ่ึงครูยุคใหม ท่ีมีความเปนครูมืออาชีพ (Professional 
Teachers) หรือครูพันธุ C (C-Teachers ) จําเปนตองมีทักษะตางๆ โดยประกอบดวยทักษะท่ีจําเปน 8 
ประการ ดังนี้ คือ1) ผูสอนจําเปนตองเปนผูเชี่ยวชาญ เนื้อหาท่ีตนรับผิดชอบในการสอนนั่นเอง ถือ เปน
คุณลักษณะท่ีจําเปนอยางท่ีสุดและขาดไมไดสําหรับผูสอน 2) ผูสอนควรฝกฝนทักษะการใชคอมพิวเตอร 
(ไอทีซี) บูรณาการกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน  สําคัญท่ีครูผูสอนจําเปนตองมีทักษะดานการ
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ประยุกตใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหนึ่งในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 3) ผูสอนเปนผูสรางสรรค 
มีความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดในเรื่อง constructionism ซ่ึงมุงเนนแนวคิดท่ีวาการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดนั้น 
เปนเรื่องภายในของตัวบุคคล ลงมือสรางทํากิจกรรมใด ๆ ท่ีทําใหเกิดการสรางสรรคความรูใหมท่ี
เชื่อมโยงกับประสบการณหรือความรูเดิมท่ีอยูในตัวบุคคลนั้น ๆ  4) ครูผูสอนมีทักษะในการจัดกิจกรรม
ท่ีเชื่อมโยงระหวางผูเรียนดวยกันและเพ่ือนครูท้ังในสถานศึกษาเดียวกัน 5) ครูผูสอนมีความสามารถใน
การเรียนรูแบบรวมมือกันกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูสอนจะตองมีทักษะในบทบาทของการเปน
ผูชี้แนะ 6)ครูผูสอนมีทักษะในการสื่อสารกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 7)ครูผูสอนจะตองเปนผูท่ีมี
ความคิดสรางสรรคของครูผูสอนในยุคสมัยหนานั้น ไมไดมุงเนนการเปนผูปอนสงผานความรู (Impart) 
ใหกับผูเรียนโดยตรง หากมุงไปสูบทบาทของการสรางสรรค 8) ครูผูสอนจะตองมีความมุทิตา ความรัก 
ความปรารถนา และความหวงใยอยางจริงใจแกผูเรียนซ่ึงถือวาเปนสมรรถนะท่ีสําคัญของครูยุคใหม 
(สํานักวิชาการและมาตรฐานและการศึกษา.2553:5-7)  

นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ
ครู ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ไดกําหนดรูปแบบสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ). และผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
สมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของครูผูสอน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากการสังเคราะห
สามารถสรุปไดวา สมรรถนะครู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย สมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะประจําสายงาน  ดังนี้ 1. สมรรถนะหลัก ( Core Competency) ประกอบดวย 5 
สมรรถนะ คือ  1) การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 2) การบริการท่ีดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การ
ทํางานเปนทีม  5) จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  2. สมรรถนะประจําสายงาน( Functional 
Competency) ประกอบดวย 6 สมรรถนะ คือ 1) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 2) การ
พัฒนาผูเรียน 3) การบริหารจัดการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
5) ภาวะผูนําครู 6) การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู(สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา,2555 ww.lt.ac.th/school/download. php) 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพดานการสอนของมลรัฐนอรท  โคโลไลนา ท่ีได
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพดานการสอน(North Carolina Professional Teaching Standards) ไว 5 
มาตรฐานดังนี้ มาตรฐานท่ี 1  การมีภาวะผูนํา (Teachers Demonstrate Leadership)  มาตรฐานท่ี 
2 การจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับความหลากหลายและความแตกตางของผูเรียน (Teacher 
Establish A Respectful  Environment for A Diverse Population of  Student )  มาตรฐานท่ี 3 
ความรูในเนื้อหาสาระท่ีรับผิดชอบ(Teachers Known the Content They Teach)  มาตรฐานท่ี 4 
การสนับสนุนชวยเหลือการเรียนรูผูเรียนอยางท่ัวถึง (Teacher Facilitate Learning for Their 
Students) และมาตรฐานท่ี 5 การไตรตรองสะทอนคิดเพ่ือการพัฒนาความเปนครูมืออาชีพอยาง
ตอเนื่อง  (Teachers Reflect on Their Practice) (McKinney C, 2012 : www.ncptsc.ort)  และ
สอดรับกับสมรรถนะของครูแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตในศตวรรษท่ี 21  ท่ีกลาวไวในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนยระดับภูมิภาควาดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ 
(SEMEO INNOTECH) ครั้งท่ี 52 ท่ีจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2552  ไดเห็นชอบ
กรอบสมรรถนะของครูแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดย Dr. Erlinda C. Pefianco ผูอํานวยการศูนยซีมี
โอ อินโนเทคไดแจงวาศูนยซีมีโออินโนเทคไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับมาตรฐานสมรรถนะของครูในบริบทของ
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมท้ังกําหนดเกณฑการวัดและพัฒนาสมรรถนะดังกลาวแกครูผูสอน ซ่ึงเปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาเยาวชนใหเติบโตเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ จากผลการวิจัยพบวา
สมรรถนะหลัก (Competency) ของครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประกอบดวย 11 ดาน คือ 1) การ
เตรียมแผนการสอนท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ 2) การสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู 3) การ
พัฒนาและการใชทรัพยาการสําหรับการเรียนการสอน 4) การพัฒนาทักษะการจัดลําดับความคิดใน
ระดับสูง 5) การอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 6 )การสงเสริมคานิยมดานศีลธรรมและจริยธรรม 7) 
การวัดและประเมินพฤติกรรมของผูเรียน 8) การพัฒนาดานวิชาชีพ 9)การสรางเครือขายกับผูเก่ียวของ 
และ10) การจัดสวัสดิการสําหรับนักเรียน ท้ังนี้ในแตละดานยังประกอบดวยความสามารถและภาระงาน
เฉพาะไวในกรอบสมรรถนะของครูดังกลาวอีกซ่ึงจะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพครูในภูมิภาค
ใหมีความรู ความสามารถ และ11) ใหความสําคัญแกกระบวนการเรียนการสอนควบคูกับการปลูกฝง
ดานคุณธรรม  จริยธรรม และทักษะวิชาชีพ รวมถึงการประเมินผลในทุกมิติ โดยสมาชิกซีมีโอสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเทศของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (สํานักความสัมพันธตางประเทศ, 2555, http://www.moe.go.th) 

จากหลักการแนวคิดเก่ียวกับคุณสมบัติของครูมืออาชีพสรุปไดวา การเปนครูมืออาชีพนั้นมี
คุณลักษณะสําคัญ คือ  1) นักบริหารผูนําในเชิงการบริหาร จัดการ การสอน และมีความเสียสละเพ่ือ
พัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน 2) นักวิจัย วิเคราะหวิจัยใหทราบถึงความแตกตางของผูเรียน ภูมิหลัง 
รูปแบบวิธีการเรียนของผูเรียน ทดลองหาวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียนโดยอยูบนพ้ืนฐานของการ
พัฒนาของผูเรียนท่ีมีความแตกตาง 3) นักวิชาการ เปนผูเชี่ยวชาญในศาสตร รูเขาใจอยางลุมลึกใน
เนื้อหาวิชาท่ีรับผิดชอบ และเชื่อมโยง บูรณาการองคความรูแตละวิชา พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 4) นักสังคมสงเคราะห  ชวยเหลือสนับสนุนเรียนรูและทําความเขาใจผูเรียน เพ่ือนําไปสูการ
จัดการเรียนรูและประสบการณท่ีเหมาสม และสุดทายคือ 5) นักพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาตนเองอยูเสมอ 
วิเคราะห พัฒนา ตนเองใหมีความรู ทักษะและจิตใจใหเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงของความรู  สังคม 
และผูเรียนท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

ดังนั้นการพัฒนาครูสูการเปนครูมืออาชีพนั้นมีคุณลักษณะสําคัญหลายประการและมี
ความสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะครูผูสอนภาษาอังกฤษ เนื่องจากในปจจุบันภาษาอังกฤษเปนภาษาสําคัญของ
โลก ภาษาอังกฤษปจจุบันคือภาษานานาชาติ เปนภาษากลางของโลก ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางของ
มนุษยชาติ เปนภาษาท่ีมนุษยบนโลกใชติดตอระหวางกันเปนหลัก ไมวาแตละคนจะใชภาษาอะไรเปน
ภาษาประจําชาติ เม่ือตองติดตอกับคนอ่ืนท่ีตางภาษาตางวัฒนธรรมกันทุกคนจําเปนตองใชภาษาอังกฤษ
เปนหลัก และอาเซียนยังกําหนดใหภาษาอังกฤษเปน “working language”  หรือภาษาสําหรับการ
ทํางาน  (สมเกียรติ ออนวิมล 2554 : http://blog.eduzones.com/wigi/81880)  ซ่ึงการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษใหมีความเปนครูมืออาชีพ มีความรูความเชี่ยวชาญในการใชภาษาเพ่ือใหสามารถนําไป
ถายทอดและพัฒนาใหนักเรียนใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพตามระดับชวงชั้น อายุและประสบการณ
ของนักเรียนจึงเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศในระดับท่ีจะเขาสูการพัฒนาในเวทีระดับภูมิภาค
และระดับโลกครูสอนภาษาอังกฤษจึงจําเปนตองเรียนรูความหมายของภาษา องคความรูทางภาษา 
เทคนิควิธีการสอนภาษา เพ่ือใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
สังคมท่ีเปลี่ยนไป การเรียนการสอนภาษาควรเนนการสอนในสภาพของการนําไปใชจริงตามบริบททาง
สังคมท่ีเปลี่ยนไปเพ่ือใหการเรียนภาษาอังกฤษมีความหมายสําหรับตัวผูเรียน และเปนชองทางในการ

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=13037&Key=news2
http://blog.eduzones.com/wigi/81880
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เรียนรู ความรูในสาขาจําเปนในการหาแนวทางการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในปจจุบัน ใหมีความตระหนัก
ในพลังอํานาจของภาษา สามารถนําภาษาไปสรางความหมายตามท่ีตองการสื่อสาร และใชกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีดึงศักยภาพท่ีผูเรียนอยูมาใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารให
ไดมากท่ีสุด   ซ่ึงปจจุบันมีผูวิพากษวิจารณเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยวาลมเหลว 
เนื่องจากผูสําเร็จการศึกษาท้ังในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษายังไมสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ และปจจัยท่ีเปนสาเหตุของปญหาคือ วิธีสอนของครู ซ่ึง ปานตา ใช
เทียมวงศ (2531) ไดสรุปปญหาของครูภาษาอังกฤษไว 4 ประการ ไดแก ประการแรก ครูไมเขาใจ
วิธีการสอนแนวใหมท่ีเนนการใชภาษาอังกฤษมากกวาใหทองจํากฎเกณฑไวยากรณ ทําใหครูเกิดความไม
ม่ันใจ เนื่องจากตนเคยเรียนมาแบบเกา ซ่ึงยึดการทองจํากฎและการฝกการเขียนรูปประโยคซํ้าๆกัน แต
ไมเคยฝกการฟงสนทนา ประการท่ีสอง ครูกลัวสอนไมทันกลัวสอนเนื้อหาไมครบ เกรงวาการทํากิจกรรม
มากๆจะทําใหเสียเวลา เพราะยึดติดตํารามากเกินไป ประการท่ีสาม ครูทําอุปกรณการสอนไมเปน และ
ประการสุดทายคือ ครูไมเขาใจวิธีการวัดและประเมินผลใหตรงตามจุดมุงหมายของบทเรียน ซ่ึง
สอดคลองกับกรมวิชาการ (2541) ท่ีกลาวไววา ปญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศ
ไทยซ่ึงเปนปญหาเรื้อรังตลอดมาจนถึงปจจุบันนี้ พอสรุปไดวาปญหาใหญมาจากครู เนื่องจากครูไมมี
ความรู ไมรูวิธีสอน ครูสวนใหญสอนแตการอานการเขียน และการแปล ไมไดมีการพูด เพราะตัวครูเองก็
พูดภาษาอังกฤษไมไดปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังกลาวไดสั่งสมมาเปนเวลานาน และการ
พัฒนาครูในประเทศไทยท่ีไดดําเนินการมาตลอดเวลายังไมสามารถเพ่ิมทักษะความรูในการสอน
ภาษาอังกฤษใหกับครูไดอยางมีประสิทธิภาพปญหาท่ีพบในการพัฒนาครูสรุปไดคือ 1) การฝกอบรมไม
ท่ัวถึง 2) การฝกอบรมไมตรงตามท่ีตองการ 3) การฝกอบรมเนนทฤษฎีมากกวาการฝกปฏิบัติ 4) การ
ติดตามและประเมินผลทําไดนอยมาก ทําใหไมเห็นแงมุมท่ีควรจะไดนํามาปรับปรุงและพัฒนา ซ่ึงการ
ฝกอบรมจะเปนไปในลักษณะของการใหผูเขารับการฝกอบรมศึกษาใบงาน รายงาน ทําแบบฝก ฯลฯ 
และการอบรมสวนใหญจะอบรมครั้งเดียว โดยในการอบรมแตละครั้งจะบรรจุไปดวยเนื้อหาตาง ๆ 
มากมาย มีการฝกปฏิบัติจริงนอย 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) เปนหนวยงานหลักท่ีสําคัญของประเทศใน
การผลักดันนโยบายดังกลาว และไดดําเนินการตามยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการมาอยาง
ตอเนื่องในการพัฒนาความพรอมของนักเรียนไทยเพ่ือใหเปนมืออาชีพ เปนพลเมืองโลกท่ีทันสมัย มี
ทักษะหลากหลาย มีความสามารถในการแขงขันกับตลาดโลกได และในศตวรรษท่ี 21 เนนทักษะการ
สื่อสาร (Communication Skill) ซ่ึงคุณลักษณะของผูเรียนควรสามารถสื่อสารได ดังนั้นในการพัฒนา
ผูเรียนใหสื่อสารไดควรมีการพัฒนาผูสอนดวย โดยหนึ่งในโครงการท่ีสําคัญ คือโครงการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาอังกฤษตามโครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็กและ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร เพ่ือคัดเลือกครู
ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการเขารับการอบรมสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาภาษาศาสตรประยุกต โดยเปนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
ตลอดจนเทคนิคและวิธีการใหมๆ เก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและกลับมา
เพ่ือเปนครูวิทยากรแกนนําเพ่ือขยายผลแกครูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตางๆ ท่ัวประเทศ 

เพ่ือเปนการสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินโครงการจึงจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองมีการประเมินโครงการซ่ึงวัตถุประสงคโดยท่ัวไปของการประเมินโครงการคือการศึกษา
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วาระหวางดําเนินการมีปญหาอะไรท่ีควรปรับปรุงแกไขหรือเม่ือสิ้นสุดโครงการแลวผูเก่ียวของกับ
โครงการไดเรียนรูอะไรบางเกิดผลกระทบตอผูเก่ียวของหรือสิ่งแวดลอมอยางไรและท้ังนี้การประเมิน
โครงการจําเปนตองมีข้ันตอนและวิธีการท่ีคอนขางเปนวิทยาศาสตรอาศัยเกณฑการตัดสินท้ังดาน
ปริมาณคุณภาพกลุมเปาหมายหวงเวลาสถานท่ีและบริบทท่ีเก่ียวของมิใชเปนการตัดสินกันท่ี “ใจ” 
(Subjective) แตควรเปนการตัดสินตามเกณฑท่ีสามารถวัดไดและสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีวางไว 
(Objective) (อนุรักษ ปญญานุวัฒน2555: online) และวัตถุประสงค อีกประการหนึ่งของการ
ประเมินผลโครงการคือเพ่ือใหไดขอมูลท่ีจําเปนแกผูบริหารผูปฏิบัติและผูรับบริการในการตัดสินใจเพ่ือ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไดมากยิ่งข้ึนและทําใหทราบวาการ
ดําเนินโครงการไปแลวนั้นประสบความสําเร็จตามท่ีมุงหวังหรือไมมีปญหาอุปสรรคอะไรตอบสนองความ
ตองการไดเพียงใดควรปรับปรุงแลวดําเนินการตอไปหรือควรยุติโครงการซ่ึงเทากับเปนการตัดสินคุณคา
ของสิ่งท่ีดําเนินการไปแลวนอกจากนี้การประเมินผลจะมีผลโดยตรงตอความสําเร็จของแผนงานโครงการ
ตางๆและยังสงผลทางออมหากการประเมินผลมีคุณภาพก็จะทําใหการบริหารงานตามแผนท่ีกําหนดมี
คุณภาพไปดวยแตถาการประเมินผลขาดคุณภาพแลวยังสามารถกอใหเกิดผลเสียตอแผนงานท่ีกําหนดไว
ไดอีกดวย 

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวาโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาอังกฤษตามโครงการ
ความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็กและ 
SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร มีความจําเปนท่ีจะตองไดรับการประเมิน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและ
นําไปสูการกําหนดทิศทางของดําเนินโครงการ ซ่ึงการวิจัยในครั้งนี้คณะผูวิจัยไดสังเคราะหหลักการ
แนวคิด รูปแบบการประเมินโครงการของไทเลอรท่ีเปนการประเมินตามวัตถุประสงคของโครงการ  
รูปแบบการประเมินของสเตค ( “A Countenance Model”)  ซ่ึงท่ีเนนความแตกตางระหวางสิ่งท่ี
เกิดข้ึนจริงกับสิ่งท่ีคาดหวังโดยนําไปเทียบกับมาตรฐานเพ่ือใชในการตัดสินใจเนนการประเมินคุณคาของ
โครงการ และ รูปแบบการประเมินCIPP IEST ของ Stufflebeam ท่ีเนนการประเมินกอน ระหวาง และ
หลังการดําเนินโครงการมาใชในการประเมินเพ่ือใหทราบถึงการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนเต็มท่ีและ
คุมคาตามวัตถุประสงคอยางสูงสุด  และทราบถึงขอดี ปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการปรับปรุง
แกไข  และผลการประเมินนี้ จักเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท้ัง
ของผูสอนและผูเรียน อันจะสงผลตอคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะพรอมรับประชาคมอาเซียน  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความ
รวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)กับมูลนิธิเทมาเส็ก และSEAMEO 
RELC ประเทศสิงคโปร ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเก่ียวกับการประเมินโครงการครั้งนี้ ดังนี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน  
ในการประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาอังกฤษตามโครงการความ

รวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการพ้ืนฐานการศึกษา (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็กและ SEMEO 
RELC ประเทศสิงคโปรครั้งนี้ คณะผูวิจัยประยุกตใช 3 แนวคิดหลักในการประเมิน ประกอบดวยแนวคิด
การประเมินท่ีเนนวัตถุประสงคเปนหลัก แนวคิดการประเมินท่ียึดการตัดสินใจในการบริหาร และ
แนวคิดการประเมินท่ีมุงเนนการตัดสินคุณคา ท้ังนี้ในสวนของแนวคิดท่ีเนนวัตถุประสงคเปนหลักนั้น ใช
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แนวทางการประเมินของไทเลอร (Tyler) ท่ีใหความสําคัญของการประเมินโดยมุงประเมินวัตถุประสงค
ของโครงการวา ผลลัพธท่ีไดนั้นบรรลุตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด ในสวนของแนวคิดท่ียึดการ
ตัดสินใจในการบริหารนั้นรูปแบบการประเมินของสเตค (A Countenance Model)  ซ่ึงท่ีเนนความ
แตกตางระหวางสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงกับสิ่งท่ีคาดหวังโดยนําไปเทียบกับมาตรฐานเพ่ือใชในการตัดสินใจเนน
การประเมินคุณคาของโครงการ คณะผูวิจัยเลือกใชแนวทางการประเมินรูปแบบซิป (CIPP Model) 
ประกอบดวย การประเมินบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตเพ่ือใหทราบถึงการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนเต็มท่ีและคุมคาตามวัตถุประสงคอยางสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการประเมินผล
กระทบ ประสิทธิภาพ ความยั่งยืนคงทน และการถายทอดเชื่อมโยง ซ่ึงจะครอบคลุมทุกสิ่งประเมินใน
โครงการ นอกจากนี้ยังมีการนําแนวคิดการประเมินของสเตค ท่ีมุงเนนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพกับผูม่ี
เก่ียวของกับโครงการ (Stakeholder) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีลุมลึก สะทอนคุณคาของโครงการ เพ่ือท่ีจะได
นําผลการประเมินท่ีครอบคลุมและมีคุณคาไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการตอไป 

 
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (คูมือการประเมินสมรรถนะครู, 2553) ได

กําหนดแนวทางในการประเมินสมรรถนะครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใช
ประเมินสมรรถนะครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบ โดยใชกรอบแนวคิดของ McClelland 
นักจิตวิทยาของ Harvard University ท่ีไดแบงสมรรถนะท่ีเก่ียวของกับผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบ
ไปดวย ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการทํางาน ซ่ึงเปนคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมท่ีเกิดจากหลายมิติประกอบกัน คือเกิดจากแรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) อุปนิสัย 
(Traits) ภาพลักษณภายใน (Self-Image) และบทบาทท่ีแสดงออกตอสังคม (Social Role) และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันของทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
และไดกําหนดเปน สมรรถนะครู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย สมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะประจําสายงาน  

สําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษนั้น มีงานวิจัยท่ีแสดงใหเห็นถึงสมรรถนะตางๆ ท่ีเฉพาะเจาะจงใน
รายละเอียดเพ่ิมเติมซ่ึงครูผูสอนภาษาอังกฤษจําเปนท่ีจะตองมีเพ่ือใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สมรรถนะดังกลาวรวมไปถึงสมรรถนะท่ีสําคัญท่ีสุด 10 (ไมเรียงตามลําดับ) (Richards, 
2011) คือ มีความสามารถในการใชภาษา (Language Proficiency Factor) มีความรูในเนื้อหาวิชาท่ี
สอน (Role of Content Knowledge) มีความสามารถในดานทักษะการสอน (Teaching Skills) มี
ความรูในดานบริบทของการเรียนการสอน (Contextual Knowledge) มีคุณลักษณะของความเปนครู
สอนภาษาอังกฤษ (Language Teacher’s Identity) ใหความสําคัญกับผูเรียนเปนศูนยกลางในการสอน 
(Learner-Focused Teaching) มีทักษะในดานการจัดกระบวนการเรียนรูอยางเหมาะสม 
(Pedagogical Reasoning Skills) มีความสามารถในการนําประสบการณไปสูขอสรุปท่ีสําคัญทางดาน
การสอน (Theorizing from Practice) มีสวนรวม กับเพ่ือนวิชาชีพ โรงเรียน และชุมชน 
(Membership of a Community of Practice)  มีความเปนมืออาชีพ (Professionalism) ท้ังนี้มี
ลักษณะท่ีสอดคลองกันกับ ในสวนของ National Comprehensive Center for Teacher Quality 
(McGraner and Saenz, 2009) ซ่ึงไดทําการวิจัย และสํารวจงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสมรรถนะของครู
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สอนภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ัวประเทศ ได
เสนอสมรรถนะท่ีสําคัญ 5 ดานดวยกันท่ีครูผูสอนภาษาอังกฤษจําเปนท่ีจะตองมี และไดรับการพัฒนา
อยางตัวเนื่อง เพ่ือชวยใหกระบวนการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไดผลลัพธตามท่ี
คาดหวังไว สมรรถนะท้ัง 5 ดานนี้ประกอบไปดวย องคประกอบดานความรูข้ันพ้ืนฐานทางสังคม 
วัฒนธรรม และการเมืองท่ีเก่ียวของกับการเรียน การสอนภาษาอังกฤษของผูเรียน (Socio cultural 
and political foundations for teaching ELL students) ความรูพ้ืนฐานทางดานการไดมาของ
ภาษาท่ีสอง (Foundations of second-language acquisition) มีความรูท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาการ
สอน (Knowledge for teaching academic content to ELL students) มีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน (Effective instructional practices for teaching academic content to 
ELL students) มีความรู ความเขาใจ ในดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษา 
(Assessment practices and accommodations for ELL students)  หรืออาจจัดหมวดหมูไดเปน
ดาน 3 ดานท่ีสําคัญ คือ ดานทักษะทางการใชภาษาอังกฤษ (English proficiency) ดานความรู ในการ
จัดการเรียนการสอน (Pedagogical knowledge) และดานทักษะการปฏิสัมพันธกับผูเรียน (Socio-
affective skills)  

อยางไรก็ตามสําหรับในการวิจัยฉบับนี้ไดใหความสําคัญกันกับสมรรถนะ หรือคุณลักษณะท่ี
สําคัญของครูผูสอนภาษาอังกฤษในดานท่ีเก่ียวกับ พัฒนาการการสอนภาษาอังกฤษ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน หรือสื่อ/นวัตกรรมท่ี
เก่ียวของกับการสอนภาษาอังกฤษ และความสามารถในการขยายแนวคิดสูครูเครือขาย  

 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียน 
ในการประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความ

รวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการพ้ืนฐานการศึกษา (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็กและ SEMEO 
RELC ประเทศสิงคโปรครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดบูรณาการแนวคิดหลักเก่ียวกับคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของหลักสูตรตามมาตรฐานสาระการเรียนรู ผูเรียนควรเปนผูมีความรู ทักษะ 
เจตคติท่ีดี  รวมท้ังมีสมรรถนะสําคัญของผู เรียน 5 สมรรถนะ ไดแก สมรรถนะดานการสื่อสาร 
สมรรถนะดานการคิด สมรรถนะดานการแกปญหา สมรรถนะดานการใชทักษะชีวิต สมรรถนะดานการ
ใชเทคโนโลยี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ขอ ไดแก รักษชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตย สุจริต มี
วินัย ไฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ นอกจากนี้ใน
หนังสือการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ไดระบุถึงทักษะท่ีสําคัญท่ีผูเรียนพึงมี อาทิ ทักษะในการ
สื่อสาร ทักษะในการใชเทคโนโลยี ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา เปนตน 

จากขอความขางตนดังกลาวนั้นแสดงใหเห็นวา คุณภาพผูเรียนสามารถสะทอนในหลายลักษณะ 
คณะผูวิจัยไดกําหนดสิ่งท่ีสะทอนคุณภาพผูเรียน ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานและตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และ
ความคิดเห็นท่ีมีตอการสอน ซ่ึงผลสะทอนดังกลาวนั้นจะเปนขอมูลในการศึกษาวิเคราะหเพ่ือการพัฒนา
ตอไป 
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จากกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)กับมูลนิธิเทมาเส็ก และSEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร ผูวิจัยนํามาเสนอ
รายละเอียด ดังแผนภาพ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วัตถุประสงคของการประเมินผลโครงการ  
 1. เพ่ือประเมินพัฒนาการการสอนภาษาอังกฤษและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 
 2. เพ่ือประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมในดาน
ตอไปนี้ 
 2.1 ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ  

 2.2 พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 

สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ 

----------------------------------------- 
- พัฒนาการการสอนภาษาอังกฤษ 

- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ 
ปฏิบัติงาน 

- สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ 

- ความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู 

- พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ  
- ความสามารถในการทําวิจัยในช้ันเรียน 
  หรือสื่อ/นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการ 
สอนภาษาอังกฤษ 
- ความสามารถในการขยายแนวคดิสูคร ู
เครือขาย 
- คุณลักษณะอันพึงประสงคของครู 
ภาษาอังกฤษ 

 

ผลกระทบท่ีมีตอครูเครือขาย 
-------------------------------------------------------- 

- ความรูความเขาใจเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ 
- สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ 
- ความพึงพอใจท่ีมีตอการอบรมของครูแกนนํา 
 

 

คุณภาพผูเรียน 
------------------------------ 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
- ทักษะภาษาอังกฤษตาม

มาตรฐานและตัวช้ีวัด                            
- คุณลักษณะอันพึงประสงค   
- สมรรถนะสําคญั 
- ความคิดเห็นท่ีมตีอการสอน 

 
 

 

รูปแบบการประเมิน 
------------------------ 
Tyler  Model 
Stake Model 
CIPPIEST Model ของ
Stufflebeam 
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 2.3 ความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียนหรือสื่อ/ นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการสอน
ภาษาอังกฤษ 

 2.4 ความสามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูครู
เครือขาย 
 3. เพ่ือประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามความ
คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และศึกษานิเทศกตอ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 
 4. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและความคิดเห็นของนักเรียนตอการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 
 5. เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของครู
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 กลุมผูใหขอมูลระดับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก  

1) ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน จาก 43 โรงเรียน รวม 43 คน 
2) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หรือหัวหนาฝายวิชาการ 

โรงเรียนละ 1 คนจาก 43 โรงเรียน รวม 43 คน 
3) ศึกษานิเทศกกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จํานวน 

43 คน ท่ีนิเทศครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม จําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามสังกัดของ
โรงเรียนท่ีครูผูสอนภาษาอังกฤษสังกัดอยู 

4) ครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม จากโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 43 คน 

5) นักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 
จากโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนละ 1 
หองเรียน จํานวน 1,815 คน 

6) ครูเครือขายในการขยายผลการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษ
ท่ีผานการอบรม จากโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
จํานวน 509 คน 

1.2 กลุมผูกําหนดนโยบายและพัฒนาแนวคิดในการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของสถาบัน
ภาษาอังกฤษ ไดแก ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 2 คน ผู
ประสานงานโครงการ จํานวน 1 คน และผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 5 คน  

 
2. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ไดแก โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของสถาบัน

ภาษาอังกฤษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) จาก 35 จังหวัด เก็บรวบรวมขอมูลโดยการจัดสนทนากลุมจากครูภาษาอังกฤษ 
จํานวน 43 คน  
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน ผูวิจัยจึงไดนิยามศัพทท่ีใชในการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้ 
 1.  โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ  หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ทางภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและครูในระดับมัธยมศึกษา โดยเริ่ม
จากกระบวนการดําเนินงานจัดอบรมใหกับครูวิทยากรแกนนําภาษาอังกฤษ ตามความรวมมือระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็ก และSEAMEO RELC ประเทศ
สิงคโปร โดยโครงการมีจุดมุงหมาย คือ เพ่ือใหครูวิทยากรแกนนํามีความรูความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนรวมท้ังเปนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการใหมๆ เก่ียวกับ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และเม่ือเสร็จสิ้นการจัดอบรมครูวิทยากรแกนนํามีการ
ขยายผลแกครูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตางๆท่ัวประเทศ 

2. พัฒนาการการสอนภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผาน
การอบรมในการประยุกตใชหลักการวิเคราะหภาษา ทฤษฎีทางภาษาศาสตร ไปใชในการสอนตามบริบท
ของตนได พัฒนาความรูท่ัวไปดานทฤษฎี วิธีการ และการจัดกิจกรรมท่ีสําคัญๆ ของการไดมาและการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ และความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

3. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน หมายถึง การแสดงออกของครูภาษาอังกฤษใน
การทํางานท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการเขารวมอบรมครูวิทยากรแกนนําภาษาอังกฤษตามความรวมมือ
ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็ก และSEAMEO RELC 
ประเทศสิงคโปร 

4. สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ หมายถึง ระดับความสามารถในดานการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม ในดานความรู ดานการสอน ดานการผลิตสื่อและ
พัฒนานวัตกรรมทางภาษาอังกฤษ การบริหารจัดการชั้นเรียน การสื่อสาร การสอน และวิชาชีพ  

5. ความสามารถในการเขียนหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง คะแนนท่ีได
จากการประเมินคุณภาพหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรู ท่ีครูภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนเพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน ในดานองคประกอบของหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรู 
สาระสําคัญ สาระการเรียนรู สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค ชิ้นงานหรือภาระ
งาน กิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู  

6. พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ หมายถึง ระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล การใชสื่อและแหลงเรียนรู ไดจากการสังเกตพฤติกรรมครูผูสอนภาษาอังกฤษ 

7. ความสามารถในการทําวิจัยในช้ันเรียนหรือ ส่ือ/นวัตกรรมท่ีเกี่ยวของกับการสอน
ภาษาอังกฤษ หมายถึง ผลคะแนนท่ีไดจากการประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน /สื่อ หรือ นวัตกรรมท่ีครู
ภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนโดยประยุกตแนวคิด ทฤษฎี หรือเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน ประเมินระดับคุณภาพในลักษณะมาตราสวนประมาณคา 

8. ความสามารถในการขยายแนวคิด หมายถึง ระดับคะแนนท่ีไดจากการประเมินชุดการ
ฝกอบรมท่ีครูภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษใหกับครูสอนภาษาอังกฤษท่ี
เปนเครือขาย ซ่ึงวัดไดจากแบบประเมินชุดฝกอบรม ซ่ึงประกอบดวย 9 องคประกอบ ไดแก ดาน
เอกสาร/รายงาน ดานกระบวนการพัฒนานวัตกรรมชุดฝกอบรม ดานความสอดคลองหลักสูตรและ
แผนการจัดการเรียนรู ดานเนื้อหา ดานวิธีการสอน เทคนิค และกิจกรรมในชุดฝกอบรม ดานสื่อและ
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นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูของชุดฝกอบรม ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน ดานการวัดและ
ประเมินผล  ดานคุณคาและประโยชนของชุดฝกอบรม และวัดไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของครู
เครือขายท่ีเขารวมการอบรม ประกอบดวย ดานความสามารถของครูแกนนํา และดานประโยชนท่ีครู
เครือขายไดรับ 

9. ผลกระทบท่ีมีตอครูเครือขาย หมายถึง ระดับความรูความเขาใจ สมรรถนะการสอน
ภาษาอังกฤษท่ีเปลี่ยนแปลงไป และความพึงพอใจท่ีมีตอการเขารับการอบรมตามโมดูล  

10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารดานการฟง พูด อาน และเขียน ท้ังนี้ในการวิจัยครั้งนี้อางอิงถึงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษจากผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีเรียนกับครูภาษาอังกฤษ ภาค
เรียนท่ี 2            ปการศึกษา 2554  

11. รู ปแบบการ พัฒนาครู ภ าษา อั งกฤษ  หมาย ถึ ง  หลั กการ  จุ ดหมาย ข้ันตอน
กระบวนการพัฒนาครูเพ่ือสงเสริมความรู และพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหกับครู
ท่ีสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ  

12. คุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง คุณลักษณะ
และองคประกอบท่ีสําคัญของครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอยางรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21กลาวคือ ทักษะในการจัดการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดาน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทํางานตลอดจนมีความรูในแนวคิดท่ีสําคัญของ
ศตวรรษท่ี 21เพ่ือชวยพัฒนาใหนักเรียนมีความพรอมในทักษะท่ีสําคัญสําหรับศตวรรษท่ี 21 ท้ังนี้รวมไป
ถึงคุณลักษณะของครูภาษาอังกฤษท่ีมีความรูความเขาใจ และสามารถสอดแทรกคุณลักษณะของ
นักเรียนไทยในประชาคมอาเซียนท้ัง 3 ดานคือ ดานความรู ดานทักษะ/กระบวนการ และดานเจตคติ 
ในการจัดการเรียนรู 

13. ความคิดเห็นของนักเรียนตอพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู หมายถึง 
ความรูสึกนึกคิดของผูเรียนท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดเรียนกับครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม โดยการตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นและเขียนเสนอความคิดเห็นในดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานประโยชน
ท่ีไดรับ และคุณลักษณะของครูภาษาอังกฤษในดวงใจ     

14. ครูภาษาอังกฤษ หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติงานในหนาท่ีสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษและไดเปน
วิทยากรแกนนําในการเขารับการอบรมในโครงการ รูปแบบการพัฒนาวิทยากรแกนนําภาษาอังกฤษ โดย
เปนโครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมา
เส็ก และSEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร  

15. ศึกษานิเทศก หมายถึง บุคลากรทางการศึกษา ทําหนาท่ีใหการชวยเหลือแนะนําสงเสริม
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหกับครูในโรงเรียน ตลอดจนการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาใหกับ
โรงเรียน  

16. ผูบริหาร หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาทําหนาท่ีบริหารงานดานการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน  

17. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หมายถึง ผูดํารงตําแหนงหัวหนาในกลุม
สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษในโรงเรียนของครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
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18. ครูเครือขาย หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษและเปนผูท่ีไดรับการ
ถายทอดความรูและประสบการณโดยการอบรมจากครูภาษาอังกฤษท่ีเขารับการอบรมในโครงการ 

19. นักเรียน หมายถึง ผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีไดรับการสอนจากครู
ท่ีเขารับการอบรมในโครงการรูปแบบการพัฒนาวิทยากรแกนนําภาษาอังกฤษ โดยเปนโครงการความ
รวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็ก และSEAMEO 
RELC ประเทศสิงคโปร  



13 

บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
 โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษตาม
โครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็ก 
และSEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร” ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

1. แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินโครงการ  
1.1 ความหมายของการประเมินโครงการ   
1.2 ความสําคัญของการประเมินโครงการ 
1.3 ประเภทของการประเมินโครงการ 
1.4 แนวคิดทฤษฎีการประเมินโครงการ 
1.5 โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ 
1.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2. แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครู   
2.1  ความสําคัญของการพัฒนาครู 
2.2  แนวทางและวิธีการพัฒนาครู 
2.3  สมรรถนะการจัดการเรียนรู  
2.4  รูปแบบการพัฒนาคร ู
2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

3. แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน 
3.1  ความหมายของรูปแบบ 
3.2  องคประกอบของรูปแบบ 
3.3  ลักษณะของรูปแบบท่ีดี 
3.4  ลักษณะของการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ และสมรรถนะ
การสอนภาษาอังกฤษ              

   4.1  ความสําคัญของการสอนภาษาอังกฤษ 
 4.2  องคประกอบสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ 

  4.3  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ 
4.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
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1. แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
 

 การประเมินโครงการนับวายังเปนแนวคิดและเทคนิควิธีท่ีใหมสําหรับเมืองไทยและสาขา
การศึกษา  การประเมินโครงการไดเขามามีบทบาทสําคัญในการศึกษาประมาณ  15  ป  ท่ีผานมา  โดย
เริ่มจากแนวคิดท่ีเสนอในรูปของบทความของราฟ  ไทเลอร(Ralph Tyler) ลี เจ ครอนบาค (Lee  J. 
Cronbach)  และไมเคิล สคริฟเวน (M. Scriven) ในประเทศไทยการเรียนการสอนวิชา การประเมินผล
โครงการสวนมากจะสอดแทรกอยูในสาขาตาง ๆ เชน ทางดานการบริหาร เปนตน เม่ือเทคนิคการ
ประเมินไดขยายตัวพัฒนาข้ึนมีองคประกอบของความรูท้ังในเชิงแนวคิดและเทคนิควิธีการประเมิน จึงได
มีการจัดสอนเปนรายวิชาตางอยูในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาการวัดและประเมินผล
การศึกษา ซ่ึงกอนหนานี้ไดสอดแทรกอยูในวิชาหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา  
 ปจจุบันการประเมินโครงการมิไดจํากัดอยูแตในทางการศึกษาเทานั้น  แตขยายวงกวางไปสู
โครงการในสาขาตาง ๆ อยางกวางขวางจนการประเมินเปนธุรกิจอีกอาชีพหนึ่งข้ึนมา เพราะในการ
ประเมินโครงการตาง ๆ ขององคกรหนวยงานหรือสถาบันหนึ่ง ๆ ตองใชงบประมาณมหาศาลจึงตอง
อาศัยผูเชี่ยวชาญมาเปนนักประเมินเพ่ือนําผลนั้นมาใชอยางคุมคาตอไป 
             ในการประเมินโครงการมีเปาประสงคหลักคือ  ตองการขอมูลท่ีบงชี้วาโครงการท่ีดําเนินการ
นั้นเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวหรือไมหรือเปนโครงการท่ีคุมคาตอการตัดสินใจในการดําเนินการ
หรือไม  รวมถึงการศึกษาวาในการดําเนินการโครงการมีปญหาท่ีตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใน
เรื่องอะไรบาง  และเปนโครงการท่ีมีคุณคามากนอยเพียงใด 
 
1.1 ความหมายของการประเมินโครงการ 
            การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการท่ีกอใหเกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการ  
และสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (สมหวัง พิริยานุวัฒน, 2544) 
 การประเมินโครงการ คือ กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบและ
นําผลมาใชในการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิผลของการดําเนินโครงการจากความหมายดังกลาว สรุปได
ดังนี้ (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552) 

1) การประเมินโครงการเปนกระบวนการท่ีจัดทําข้ึนมาอยางเปนระบบ เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูล
ความจริง (Fact) ท่ีเชื่อถือได 

2) การประเมินโครงการมีจุดประสงคท่ีสําคัญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ของโครงการ 
           จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบเพ่ือสรุปผลวาโครงการนั้น ๆ ไดบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย  และมี
ประสิทธิภาพเพียงใด   

 
1.2 ความสําคัญของการประเมินโครงการ 

ในการประเมินโครงการมีเปาประสงคหลักคือ  ตองการขอมูลท่ีบงชี้วาโครงการท่ีดําเนินการนั้น
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไมหรือเปนโครงการท่ีคุมคาตอการตัดสินใจในการดําเนินการหรือไม  
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รวมถึงการศึกษาวาในการดําเนินการโครงการมีปญหาท่ีตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแกไขในเรื่อง
อะไรบาง  และเปนโครงการท่ีมีคุณคามากนอยเพียงใด 

ถวัลย  มาศจรัส และเชาวฤทธิ์  จงเกษกรณ (2547: 200 – 201) กลาวโดยสรุปวา การ
ประเมินโครงการมีความสําคัญ 7 ประการ ดังนี้ 

1. สรางสรรคแผน/โครงการท่ีมีคุณภาพ  แผน/โครงการตางๆ มีจํานวนมาก  หากนํามา
ปฏิบัติทุกแผน/โครงการ  คงจํากันไมไหว  ไมทันเวลา  จึงตองมีการกลั่นกรองแผน/โครงการท่ีมีอยู  ท่ี
พอทําได  การประเมินจึงมีความสําคัญมากท่ีจะชวยใหเกิดการวิเคราะหตัดสินใจในความเปนไปไดของ
แผน/โครงการ  ทําใหไดแผน/โครงการท่ีมีคุณภาพเม่ือดําเนินการแลวเกิดประโยชนคุมคา 

 2. ปองกัน แกไขปญหาอุปสรรคไดดี  เม่ือเริ่มตนแผน/โครงการ  หากมีการประเมินสภาพ
ปญหาท่ีอาจเปนขอจํากัดของการทํางานจะทําใหคาดการณไดวาปญหาอุปสรรคใดอาจเกิดข้ึนได  ทําให
สามารถหาแนวทางท่ีจะปองกันไมใหปญหานั้นเกิดข้ึน และในระหวางท่ีปฏิบัติงานตามแผน หากมีการ
ประเมินอยางตอเนื่อง  จะทําใหทราบผลสําเร็จและความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนไดในทุกข้ันตอน  ทําให
ทราบวามีอะไร  สิ่งใดเกิดข้ึน เกิดข้ึนเพราะเหตุใดผูรับผิดชอบสามารถนําสิ่งท่ีเปนผลสําเร็จเปนสิ่งท่ีดีไป
ใชใหเกิดประโยชนในการทํางานตอไป และสิ่งใดท่ีเปนปญหาหรือสิ่งใดไมมี  ผูรับผิดชอบก็สามารถท่ีจะ
ขจัดหรือหาแนวทางแกไข  เพ่ือใหแผน/โครงการดําเนินไปสูเปาหมายอยางราบรื่นและเกิดผลดี 

 3. บริหารงานอยางมีคุณภาพ  การประเมินทําใหผูบริหารทราบขอมูลตาง ๆ  ของการทํางาน
กับขอมูลท่ีเปนผลสําเร็จและความลมเหลว  ขอมูลท่ีเปนสวนเสริมงานและสวนผลักดันใหงานตกต่ํา  ทํา
ใหผูบริหารสามารถพิจารณาใครครวญตัดสินใจสั่งการในการดําเนินงานไดอยางถูกตองเปนประโยชนตอ
การบริหารงาน 

 4. ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยางประหยัด  กระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมุงหวังท่ี
จะใชทรัพยากรใหคุมคา  มีผลงานท่ีออกมาไดผลมากกวาทรัพยากรท่ีลงทุนไปการประเมินชวยใหทราบ
วาแผน/โครงการนั้น  ใชทรัพยากรไปมากนอยเทาไร  และผลงานท่ีออกมามีปริมาณคุณคามากนอย
เพียงไร  คุมคาตอการลงทุนหรือไม  และสมควรท่ีจะทําตอไปหรือไม                                            

5. ทําใหทราบผลการปฏิบัติงาน งานทุกชนิดเม่ือไดไปแลว ผูปฏิบัติทุกคนยอมตองการท่ีจะ
ทราบผลการทํางานนั้นตองการทราบความกาวหนาวางานท่ีไดทําไปแลวมีสิ่งใดท่ีเพ่ิมข้ึนมาตรงตาม
วัตถุประสงคหรือไม และเม่ือสิ้นสุดการทํางานแลวผลลัพธท่ีออกมาเปนอยางไร มีผลดี สัมฤทธิ์ผล มี
ปริมาณมากพอคุมกับสิ่งท่ีปอนเขาไปหรือไม การประเมินจะชวยใหทราบถึงผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนําไป
แกไขปรับปรุงใหมใหดีกวาเดิม 

 6. กอใหเกิดการพัฒนา  การพัฒนาถือไดวาเปนการสงเสริมความเจริญกาวหนาใหแก
องคการ  บุคคล  และสังคม  แผน/โครงการเพ่ือการพัฒนาตาง ๆ  นั้นมุงท่ีจะใหเกิดการพัฒนาตอ
องคการ  ตอบุคคลและสังคมท้ังนั้น  การประเมินแผน/โครงการจะชวยใหเกิดการวิเคราะหพิจารณา
แนวทางการพัฒนาท่ีดี  และเม่ือทําแผน/โครงการแลวมีสิ่งใดท่ีตองไดรับการพัฒนาท่ีดีท่ีสุด  ซ่ึงก็ตอง
อาศัยการประเมินท่ีมีคุณภาพ 

 7. ผลการรายงานนาเชื่อถือ  การรายงานการประเมินแผน/โครงการ  เปนภาระหนาท่ีอยาง
หนึ่งของผูรับผิดชอบงานท่ีตองทํา  เพ่ือใหผูรับผิดชอบหนวยเหนือทราบ  เพ่ือใหไดรับการสนับสนุน
ตอไป  รายงานท่ีนาเชื่อถือ  มีเหตุมีผล  จึงจะสามารถชี้แจง  จูงใจใหแผน/โครงการกระทําตอไปไดรับ
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การสนับสนุนการท่ีจะทําใหรายงานแผน/โครงการถูกตองนาเชื่อถือไดนั้น  จําเปนตองอาศัยการประเมิน
เขามาชวยเพ่ือใหไดขอมูลมาวิเคราะหตัดสินคุณคาของงาน  ท่ีกระทําลงไปวาดีหรือไมอยางไรอันจะทํา
ใหผูรับผิดชอบระดับสูงพิจารณาตัดสินใจสนับสนุนแผน/โครงการนั้นตอไป 

 สมคิด  พรมจุย (2550. 37) ไดกลาวความสําคัญของการประเมินโครงการ สรุปได ดังนี้ 
 1. ชวยใหขอมูล และสารสนเทศตางๆ เพ่ือนําไปใชในการตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผน

โครงการตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตาง ๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ ตลอดจนตรวจสอบ
ความเปนไปไดในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

2. ชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน 
3. ชวยในการจัดหาขอมูลเก่ียวกับความกาวหนาปญหา  และอุปสรรคของการดําเนินโครงการ 
4. ชวยใหขอมูลเก่ียวกับความสําเร็จ และความลมเหลวของโครงการ เพ่ือนําไปใชในการ

ตัดสินใจ และวินิจฉัยวาจะดําเนินโครงการในชวงตอไปหรือไม จะยกเลิกหรือขยายการดําเนินงาน
โครงการตอไป 

 5. ชวยใหไดขอมูลท่ีบงบอกถึงประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการวาเปนอยางไรคุมคากับ
การลงทุนหรือไม 

6. เปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานในโครงการ เพราะการประเมินโครงการดวยตนเองจะทําให
ผูปฏิบัติงานไดทราบผลการดําเนินงาน จุดเดน จุดดอย และนําขอมูลไปใชในการปรับปรุง และพัฒนา
โครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

พิสณุ ฟองศรี (2553. 36) ไดกลาววาความสําคัญของการประเมินโครงการตองทําเปนระบบ 
ซ่ึงมีความสําคัญ และจะชวยใหบรรลุจุดมุงหมายไดดังนี้ 

1.  เปนแนวทางหรือวิธีการท่ีจะนําไปสูปรากฏการณท่ีตองการจะใหเกิดข้ึนในอนาคตอยางมี
ระบบ โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และกิจกรรมตาง ๆ ไว 

2.  ทําใหการกําหนดลําดับชั้นของกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะตองทําใหตอเนื่องสอดคลองกันอยางมี
ประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรตาง ๆ และมีประสิทธิผลได 

3.  ทําใหเกิดการประสานระหวางผูปฏิบัติงานหรือหนวยงานปฏิบัติท่ีเก่ียวของ ไมใหกิจกรรม
บางอยางขาดหายไปหรือซํ้าซอนกัน 

4.  ทําใหเกิดการประเมินผลอยางมีข้ันตอน และมีคุณภาพท่ีดี ทําใหไดสารสนเทศจากการ
ประเมินท่ีเปนประโยชน 

จิระศักดิ์ สาระรัตน (2551. 7 – 8) กลาววา การประเมินโครงการทางการศึกษามีความสําคัญ 
ดังตอไปนี้ 
 1. ชวยชี้ใหเห็นวาจุดประสงคของการดําเนินงานนั้นเหมาะสมเปนไปไดเพียงใด 
 2. ทําใหทราบวาการดําเนินงานนั้นบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 
 3. กระตุนใหมีการเรงรัดปรับปรุงการดําเนินงาน 
 4. ชวยใหมองเห็นขอบกพรองในการดําเนินงานแตละข้ันตอน 
 5. ชวยควบคุมการดําเนินงานใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 6. ชวยใหขอมูลสารสนเทศแกผูบริหารในดานการดําเนินงาน 

 7. ใชเปนแนวทางกําหนดวิธีการดําเนินงานท่ีเหมาะสมในครั้งตอ ๆ ไป   
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 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2551. 93 – 95) ไดกลาวถึงประโยชนของการประเมิน
โครงการตาง ๆ ไวดังนี้ 

  1. เปนเครื่องมือของการรับรองคุณภาพในการบริการ ถึงแมจะไมสามารถประกัน
ผลสัมฤทธิ์ข้ันสูงสุดของโครงการได 

  2. ชวยใหผูสนับสนุนดานเงินลงทุนไดรับทราบปญหา หรืออุปสรรคในการดําเนินงานของ
โครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษจากสภาพการณท่ีเปนจริง 
     3. ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีมีคุณคาสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  4. ชวยชี้ใหเห็นความสําคัญของแตละโครงการตามลําดับกอนหลัง โดยสามารถจะทราบได
วา โครงการใดมีความจําเปนเรงดวนกวากัน 

  5. ชวยใหไดขอมูลยอนกลับจากผูรับบริการ ขอมูลประเภทนี้ทําใหทราบถึงขอจํากัด และ
ปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือนํามาปรับปรุงโครงการ 

  6. ชวยใหทราบถึงผลผลิตของโครงการท้ังในดานท่ีพึงประสงค และไมพึงประสงคควบคู
กันไป   

 กนกวรรณ จันทรเจริญชัย (2553, 2 – 10) ไดกลาวถึงประโยชนจากการประเมินโครงการ 
สามารถแบงออกเปนประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 

 1. ถาการประเมินและผลของการประเมินเปนไปตามการคาดหมาย การปฏิบัติงาน และการ
บริหารจะถือวาเปนแนวทางหรือตัวอยาง ท่ีจะนําไปใชเพ่ือขยายผลตอไป 

 2. หากผลการประเมินออกมาในเชิงลบ ก็จะเปนแนวทางในการนําไปใชพิจารณาตัดสินใจ 
เพ่ือปรับปรุงแกไขการบริหาร และการปฏิบัติงานใหถูกตองเหมาะสมยิ่งข้ึนไป 

 3. การทําใหผูบริหาร และผูปฏิบัติงานตามแผนมีความระมัดระวัง และเตรียมพรอมท่ีจะ
ทํางานมากข้ึน   

 จากการศึกษาถึงประโยชนและความสําคัญของการประเมินโครงการพอสรุปไดวา การ
ประเมินโครงการชวยใหแผนงานบรรลุวัตถุประสงค มีสวนชวยในการแกไขปญหาอันเกิดจากผลกระทบ
ของโครงการ ชวยในการควบคุมคุณภาพของงาน ดูวาการปฏิบัติงานตามโครงการนั้นจะบรรลุเปาหมาย
ท่ีกําหนดไวเพียงใด ชวยใหไดขอมูลยอนกลับจากผูรับบริการเปนแรงจูงใจใหกับผูปฏิบัติงาน ผลของการ
ประเมินโครงการเปนขอมูลบงบอกถึงประสิทธิภาพ การทํางานซ่ึงสําคัญในการวางแผน หรือการกําหนด
นโยบายของผูบริหารตอไป 

 
1.3 ประเภทของการประเมินโครงการ 

การแบงประเภทการประเมินโครงการมิใชเปนการกําหนดเกณฑเด็ดขาด แตตองอาศัยเกณฑ
หลายชนิดมาจําแนกประเภท  เชน  ใชเวลา  วัตถุประสงค  วิธีการ  และรูปแบบการประเมินมาบงบอก
ถึงประเภทของการประเมิน  ซ่ึงในท่ีนี้อาจจําแนกการประเมินโครงการออกเปน  4  ประเภท  ดังนี้ 

1. การประเมินโครงการกอนดําเนินการ  (Preliminary  Evaluation)  เปนการศึกษา
ประเมินความเปนไปได  (Feasibility  Study)  กอนท่ีเริ่มโครงการใด  ๆ โดยอาจทําการศึกษาถึง
ประสิทธิภาพของปจจัยปอน  ความเหมาะสมของกระบวนการท่ีคาดวาจะนํามาใชในการบริหารจัดการ
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โครงการ  ปญหา  อุปสรรค  ความเสี่ยงของโครงการ  ตลอดจนผลลัพธ  หรือประสิทธิผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ  ในขณะเดียวกันก็อาจจะศึกษาปลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในดานตาง ๆ  เชน  
              -  การประเมินผลกระทบดานสังคม(Social  Impact  Assessment-SIA) 
              -  การประเมินผลกระทบดานนิเวศ(Ecological  Impact  Assessment-EIA) 
              -  การประเมินผลกระทบดานการเมือง(Political  Impact  Assessment-PIA) 
              -  การประเมินผลกระทบดานเทคโนโลยี(Technological  Impact  Assessment-TIA) 
              -  การประเมินผลกระทบดานประชากร(Population  Impact  Assessment-PIA) 
              -  การประเมินผลกระทบดานนโยบาย(Policy  Impact  Assessment-POIA) 
              -  การประเมินผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ(Economic  Impact  Assessment) 
 การประเมินโครงการกอนการดําเนินการนี้มีประโยชนสําหรับนักลงทุน  เพ่ือศึกษาดูวากอนลง
มือโครงการใด ๆ นั้นจะเกิดความคุมคาแกการลงทุน (Cost Effectiveness) หรือจะเกิดผลกระทบตอ
ระบบสิ่งแวดลอมท้ังดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  ประชากร  เทคโนโลยี  และระดับนโยบายหรือไม  
หากไดทําการศึกษาอยางรอบคอบแลวอาจจะไดผลการคาดการณลวงหนาวา  จะไดเกิดประโยชนหรือ
โทษอยางไร  ปญหา  อุปสรรค  เปนอยางไร เพ่ือผูเปนเจาของโครงการจะไดตัดสินลวงหนาวาจะเลิกลม
โครงการหรือปรับปรุงองคประกอบและกระบวนการบริหารจัดการโครงการเพียงใดใหเกิดผลดี 
   2.  การประเมินระหวางดําเนินการโครงการ  (Formative  evaluation)  เปนการ
ประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงเปนสําคัญซ่ึงมักจะใชประเมินผลระหวางแผนหรือระหวางพัฒนาโครงการ  
ผลท่ีไดจาก  Formative Evaluation  นั้น  จะชวยตั้งวัตถุประสงคของโครงการใหเปนไปตามเปาหมาย
ท่ีแทจริง นอกจากนั้น Formative Evaluation อาจใชในระหวางดําเนินโครงการ จะชวยตรวจสอบวา  
โครงการไดดําเนินไปตามแผนของโครงการอยางไร อาจเรียกชื่อเฉพาะวา Implementation 
Evaluation  หรือ  Formative  evaluation  อาจตรวจสอบความกาวหนาของโครงการวาดําเนิน
ไดผลเพียงไร เรียกวา  Progress  evaluation 
                     โดยท่ัวไปแลว  Formative Evaluation ใชประเมินสิ่งตอไปนี้ 

1.  ทบทวนแผนของโครงการ 
2.  การสรางแผนของโครงการ 
3.  การพัฒนาแบบสอบถาม  (Questionnaire) หรือรายการ (Check list) สําหรับ

รวบรวมขอมูลตามเรื่องท่ีตองการ 
4.  การคัดเลือกวิธีการวัดผลท่ีเหมาะสม 
5.  การกําหนดตารางเวลาการประเมินผลใหสอดคลองกับการดําเนินโครงการ 
6.  การเตรียมขอมูลท่ีจะเปนขาวสารสําหรับการรายงานและเสนอแนะสําหรับการ

ตัดสินเก่ียวกับการดําเนินโครงการ 
7.  การแนะนําแนวทางปรับปรุง แกปญหา และการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของ

โครงการ 
 3. การประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต  (Summative  Evaluation)  เปน

การประเมินผลรวมสรุป มักจะใชประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ  สําหรับโครงการท่ีมีการดําเนินระยะยาวก็
อาจใช  Summative  Evaluation ในการสรุปยอความระยะยาวตาง ๆ ขอมูลท่ีไดจากระยะตาง ๆ จะ
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ชวยใหมีการประเมินสรุปรวมนั้น สวนใหญจะรวบรวมจากผลของ Formative Evaluation เปน  
Summative Evaluation  ซ่ึงผลสรุปท่ีไดจะนําสูการรายงานวาโครงการไดบรรลุเปาหมายหรือไม
อยางไร  ตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพของโครงการวาประสบความสําเร็จหรือลมเหลวเพียงไร  มี
ปญหาหรืออุปสรรคใดท่ีตองแกไขปรับปรุงขอมูลเหลานี้จะชวยใหผูบริหารโครงการสามารถนําไปสูการ
ตัดสินวา  โครงการนั้นควรดําเนินการตอหรือยกเลิก 

4. การประเมินประสิทธิภาพ  การประเมินโครงการโดยท่ัวไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศ
ไทยท่ีผานมายังจํากัดอยูเพียงการประเมินผลผลิต  โดยมุงท่ีจะทราบความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
โครงการเทานั้น  ท้ังนี้เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผูใหบริการหรือผูใหทุนในการยุติหรือขยายโครงการ  
แตในปจจุบันนักประเมินและผูบริหารโครงการ  ไดตระหนักถึงความสําคัญของการประเมิน
ประสิทธิภาพของโครงการดวย  โดยถือวาเปนประเภทของการประเมินท่ีจําเปนสําหรับโครงการบริการ
ท่ัวไป  เพราะจะชวยเสริมใหโครงการเหลานั้น  สามารถดําเนินการอยางสอดคลองกับสภาวการณของ
สังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  โครงการท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาทองถ่ิน  หรือโครงการท่ีเปนตัวกําหนด
เกณฑสําคัญสําหรับประกันโครงการขนาดใหญระดับชาติ  ท่ีจะไมตองสูญเสียทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง
จํากัดโดยไมจําเปน  การดําเนินโครงการบริการสังคมนั้น  จะไมมุงแตเพียงความสําเร็จของโครงการ
เทานั้น  แตจะตองใหคุมคาในเชิงของประสิทธิภาพดวย  โดยปกติการประเมินประสิทธิภาพของ
โครงการมักจะเริ่มจากคําถามตาง ๆ กัน  เชน 
                1.  ความสําเร็จของโครงการนั้น ๆ เม่ือเทียบกับคาใชจายแลวมีความเหมาะสมหรือไม 
                2.  ผลผลิตของโครงการเกิดจากปจจัยท่ีลงทุนไปใชหรือไม 
                3.  โครงการนี้มีผลผลิตสูงกวาโครงการอ่ืน ๆ เม่ือลงทุนเทากันหรือไมและเพราะเหตุใด 
 
1.4 แนวคิดทฤษฎีการประเมินโครงการ 

1) แนวคิดและโมเดิลซิปในการประเมินของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam’s  CIPP 
Model) 

ในป  ค.ศ.  1971  สตัฟเฟลบีมและคณะไดเขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหนึ่งเลม  ชื่อ 
“Educational Evaluation and Decision Making” หนังสือเลมนี้ไดเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวาง
ในวงการศึกษาของไทยเพราะไดใหแนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผลการศึกษาไดอยาง
นาสนใจและทันสมัยดวย นอกจากนั้น สตัฟเฟลบีมก็ไดเขียนหนังสือเก่ียวกับการประเมินและรูปแบบ
ของการประเมินอีกหลายเลมอยางตอเนื่อง จึงกลาวไดวา ทานผูนี้เปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
ทฤษฎีการประเมิน จนเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปในปจจุบัน เรียกวา CIPP Model         

  รูปแบบการประเมินแบบ  CIPP  Model เปนการประเมินภาพรวมของโครงการ  ตั้งแต
บริบท  ปจจัยปอน  กระบวนการ  และผลผลิต  (Context,  Input,  Process  and  product)  โดย
จะใชวิธีการสรางเกณฑและประสิทธิภาพของโครงการ  ท้ังภาพรวมหรือรายปจจัยเปนสําคัญ  ซ่ึงพอ
อธิบายไดดังนี้ 

  การประเมินดานบริบท  หรือประเมินเนื้อความ  (context Evaluation )  เปนการศึกษา
ปจจัยพ้ืนฐานท่ีนําไปสูการพัฒนาเปาหมายของโครงการ ไดแก บริบทของสภาพแวดลอม  นโยบาย  
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วิสัยทัศน  ปญหา  แหลงทุน  สภาพความผันผวนทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  ตลอดจน
แนวโนมการกอตัวของปญหาท่ีอาจจะเปนอุปสรรคตอการดําเนินโครงการ  เปนตน 

การประเมินปจจัยปอน  (Input Evaluation) เพ่ือคนหาประสิทธิภาพขององคประกอบท่ี
นํามาเปนปจจัยปอน  ซ่ึงในดานการทองเท่ียวอาจจะจําแนกเปนบุคคล  สิ่งอํานวยความสะดวก  
เครื่องมือ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  ศักยภาพการบริหารงาน  ซ่ึงแตละปจจัยก็ยังจําแนกยอยออกไปอีก  เชน  
บุคคล  อาจพิจารณาเปน  เพศ  อายุ  มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  ความพึงพอใจ  ความ
คาดหวัง  ทัศนคติ   ศักยภาพ  ความสามารถ  ประสบการณ  ความรู  คุณวุฒิทางการศึกษา  ถ่ินท่ีอยู
และลักษณะกระบวนการกลุม  เปนตน 

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการศึกษาตอจากการประเมินบริบท
และปจจัยปอนวา กระบวนการเปนไปตามแผนท่ีวางไว เปนการศึกษาคนหา ขอบกพรอง  จุดออน  หรือ
จุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการท่ีจะนําโครงการบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไววามี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 

การประเมินผลิตผล  (Product Evaluation) เปนการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ  
โดยเฉพาะความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับผลลัพธท่ีได  แลวนําเกณฑท่ีกําหนดไวไปตัดสินเกณฑ
มาตรฐานนั้นอาจจะกําหนดข้ึนเอง  หรืออาศัยเกณฑท่ีบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนกําหนดไวก็ได ซ่ึงในท่ีนี้
ผูวิจัยจะกลาวในตอนตอไป 

การประเมินในรูปแบบ CIPP model ถูกนําเสนอโดยนักการศึกษาผูมีชื่อเสียงซ่ึงทุกทานรูจัก
กันดีคือ แดนเนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam) ดังท่ีกลาวขางตน โดยอางวา รูปแบบ
การประเมินนี้เปนกรอบแนวคิดท่ีสรางความเขาใจสําหรับการดําเนินการประเมินแบบ formative และ 
summative ของรายการ โครงการ บุคลากร ผลผลิต องคกร และระบบการประเมินท้ังหมด 
(Stufflebeam & Shinkfield, 2007 : 325) ในการประยกุตใชรูปแบบการประเมินนี้ ผูประเมินสามารถ
เขาถึงขอมูลชั้นดีเพ่ือการวัดและปรับปรุงหลักสูตร และใชทรัพยากร เวลา เทคโนโลยีอยางคุมคาและมี
ประสิทธิภาพ มีลักษณะ 4 ประการคือ (1) ทําใหผูท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรมีสวนในการประเมินและเอ้ือ
ขอมูลสําหรับผูเก่ียวของใชในการตัดสินใจ (Involving and serving stakeholders) (2) มีแนวคิดหลัก
ในการปรับปรุงหลักสูตรมิใชเพ่ือพิสูจนหลักฐานใดๆ ผลการประเมินท่ีไดชวยใหพบจุดบกพรองท่ีตองการ
การแกไข (Improvement orientation) (3) มีหลักการประเมินท่ีตั้งอยูบนทฤษฏีท่ีไมมีอคติและเปน
อิสระโดยปราศจากความรูสึกสวนตัว (Objectivist orientation) (4) กําหนดใหผูประเมินปฏิบัติตาม
มาตรฐานในการประเมินและควบคุมการประเมินผานรูปแบบ formative และ summative 
(Standards and Meta Evaluation) (สงัด อุทรานันท 2532 : 281) 

ในการประชุมวิชาการ “An international seminar on new directions in education 
research,measurement and evaluation: the 16th Thailand education research, 
measurement and evaluation get-together” (Education, 2008 : 1 – 12) เอกสารการประชุม
เสนอรายการการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model โดย Daniel L. Stufflebeam กลาวถึงรายการ
ประเมินท่ีสําคัญ ไดแก  1) Contractual Agreement การทําขอตกงระหวางผูประเมินหลักสูตรและ
ลูกคาหรือผูมีสวนไดสวนเสียถึงรายละเอียดการประเมิน 2) Context Evaluation การประเมิน
สภาพแวดลอม ไดแก ความตองการ สภาพปญหาในบริบทท่ีกําหนด 3) Input Evaluation การ

http://www.wmich.edu/evalctr/checklists%20%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%2010%20%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%201
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ประเมินปจจัยนําเขาหรือสภาพพของปจจัยตางๆ 4) Process Evaluation การประเมินกระบวนการอัน
ทําใหหลักสูตรดําเนินไปได 5) Impact Evaluation  การประเมินผลกระทบของผลิตผลของหลักสูตรตอ
กลุมเปาหมาย 6) Effectiveness Evaluation การประเมินประสิทธิผล  คุณภาพ  และศักยภาพของ
ผลผลิต 7) Sustainability Evaluation การประเมินความยั่งยืนของผลของหลักสูตรในระยะเวลา
ตอเนื่อง 8) Transportability Evaluation การประเมินระดับท่ีหลักสูตรถูกประยุกตใชขยายผลอ่ืนๆได
อีก 9) Meta Evaluation การประเมินคุณภาพมาตรฐานของการดําเนินการประเมินหลักสูตรเอง 10) 
The Final Synthesis Report การรวบรวมขอมูลเพ่ือเขียนเปนรายงานรูปแบบใหมท่ีไดรับการนําเสนอ
ขางตนนี้ไดรับการวิเคราะหและขยายแนวคิดเปนรูปแบบท่ีเรียกวา CIPPIEST  Model (มาเรียม นิลพันธุ 
2553 : 31) ซ่ึงการประเมินผลผลิต (Product) ในรูปแบบเดิมใน CIPP Model ถูกขยายออกเปนการ
ประเมินผลกระทบ I (Impact) ประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึน E (Effectiveness) ความยั่งยืนของผลท่ีเกิดข้ึน S 
(Sustainable) และผลท่ีสามารถถายทอดขยายผลตอเนื่องได T (Transportation)  

อยางไรก็ตาม มาเรียม นิลพันธุ (2553 ) ไดเสนอแนวคิดสําหรับการประเมินหลักสูตรรูปแบบ
เดียวกันคือ รูปแบบการประเมิน CIPPI Model ซ่ึงนําเอาองคประกอบหลักของรูปแบบเดิม CIPP 
Model และเพ่ิมองคประกอบใหมอีกหนึ่งองคประกอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การประเมินสภาพแวดลอม (Context Evaluation-C) เปนการประเมินสภาพปญหาและ
ความตองการของสังคมตลอดจนปรัชญาและแนวคิดตางๆ ท่ีจะนําไปสูการกําหนดจุดมุงหมายของ
หลักสูตร 

2. การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation-I) เปนการตรวจสอบสภาพและความพรอม
ของปจจัยตางๆ เชน อาคาร สถานท่ี งบประมาณ ฯลฯ 

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation-P) เปนการประเมินกระบวนการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการบริหารและบริการหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนกระบวนการสงเสริมการใชหลักสูตร เปนตน 

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation-PD) เปนการประเมินผลิตผลท่ีไดจากหลักสูตร
วาตรงกับเจตนารมณและเปาหมายของหลักสูตรหรือเปนไปตามความคาดหวังหรือความตองการของ
สังคมเพียงใด 

5. การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation-IP) เปนการประเมินผลกระทบท่ีไดภายหลัง
จากบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรนั้นออกไปประกอบอาชีพ 

เหตุผลท่ีผูวิจัยมิไดนําองคประกอบตางๆ ของรูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model มา
ใชเนื่องจากเล็งเห็นวา องคประกอบท้ัง 5 ดานไดครอบคลุมรายละเอียดในหลักสูตรเพียงพอแลว และผล
การเก็บขอมูลท่ีไดรับมีปริมาณและคุณภาพมากพอท่ีจะทําการตัดสินใจตอหลักสูตรไดแลว เหตุผลอีก
ประการคือ เรื่องเวลาและงบประมาณ องคประกอบท่ีเหลือคือ EST อาจจะไมเหมาะสมกับระยะเวลา
และงบประมาณท่ีไดรับ สําหรับขอมูลขององคประกอบประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึน (Effectiveness) ความ
ยั่งยืนของผลท่ีเกิดข้ึน (Sustainable) และผลท่ีสามารถถายทอดขยายผลตอเนื่องได (Transportation) 
ตางตองการระยะเวลาในระยะยาวข้ึนเพ่ือหาผลท่ีตอเนื่อง นั้นหมายถึงงบประมาณ และทรัพยากรดาน
บุคลากร การท่ีผูวิจัยตกลงลดองคประกอบการประเมินก็สอดคลองกับเกณฑความเหมาะสม โดย
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คณะกรรมการรวมมาตรฐานการประเมินเพ่ือการศึกษา (Joint Committee on Standards for 
Education Evaluation) (Sowell, 2005 : 236)  

 
ลักษณะของการประเมิน 
สติมเฟลบีมเนนวา“รูปแบบการประเมินนี้มีกระบวนการ 3 ข้ันใหญๆคือ การแสดงภาพ 

(Delineating) การไดมา (Obtaining) และการจัดสรรขอมูล (Providing) ท่ีเปนประโยชนสําหรับการ
ตัดสินใจ” (Oliva, 2009 : 443) โดยมีคําอธิบายของแตละสวนคือ (1) Process คือกิจกรรมเจาะจงท่ี
ดําเนินอยางตอเนื่องเปนวงจร ซ่ึงภายในกิจกรรมไดรวมวิธีตางๆและข้ันของการปฏิบัติการ               
(2) Delineating คือการแสดงขอมูลท่ีจําเปนตอการประเมินผานข้ันตอนตางๆเชน การระบุเจาะจง การ
ใหคํานิยาม และการอธิบายรายละเอียด (3) Obtaining คือการทําใหขอมูลถูกนําไปใหประโยชนไดผาน
กระบวนการเก็บขอมูล จัดเรียง และวิเคราะห หรือโดยวิธีทางสถิติและการวัด (4) Providing คือการจัด
วางระบบใหญและระบบยอยใหขอมูลท่ีไดตอบสนองตอวัตถุประสงคของการประเมิน (5) Useful คือ
ความเหมาะสมของเกณฑข้ันแรกท่ีพัฒนาข้ึนระหวางผูประเมินและผูใชบริการโครงการ(6) Information 
คือขอมูลตางๆท่ีผานการอัตถาธิบายหรือตีความและความสัมพันธของขอมูลท้ังหมด (7) Judging คือ
การกําหนดคาน้ําหนักใหกับกรอบแนวคิดตางๆ หรือเกณฑท่ีไดตั้งไว รวมถึงขอมูลผานการจัดการหรือ
วิเคราะหแลว (8) Decision alternatives คือการกําหนดทางเลือกตางๆในการแกไขปญหาหรือคําถาม
สําหรับโครงการหนึ่ง  
 

รายละเอียดขององคประกอบการประเมิน 
ในการประเมินสภาพแวดลอม (Context evaluation) องคประกอบยอยหนึ่งท่ีสําคัญคือ 

วัตถุประสงคของหลักสูตร Oliva (2005 : 422 – 423) เสนอวา ลักษณะวัตถุประสงคท่ีดีควรมีความ
เฉพาะเจาะจงเพียงพอ สามารถวัดได และสามารถแสดงไดวาประโยคของรายการหรือโครงการทําให
สัมฤทธิ์ผลได นอกจากนี้ วัตถุประสงคหลักสูตรควรมีเนื้อหาขนานไปกับจุดประสงคการสอนดวยใน
ประเด็นตอไปนี้ 

1. ระบุพฤติกรรมท่ีตองการใหแสดงออก 
2. แสดงข้ันความลึกซ้ึงของศาสตรหรือความรู 
3. แสดงเง่ือนไขของพฤติกรรมจะแสดงออกมา 
ผูพัฒนาหลักสูตรควรตัดสินใหไดวาวัตถุประสงคท่ีตั้งไวประสบผลสําเร็จหรือไม หากสําเร็จ

แลวก็ควรวางแผนระบุวัตถุประสงคใหมและภาระกิจหลักในข้ันตอไป หากไมสําเร็จก็ควรวางแผนวาจะ
ดําเนินการใชวัตถุประสงคเดิมหรือคิดวิธีใหประสบผลใหได 

รูปแบบการประเมินแบบ CIPPI มีองคประกอบการประเมินบางอยางท่ีสอดคลองกับปจจัยท่ี
ควรศึกษา นําเสนอในบทความ “Curriculum process: system and school” (March, 2001 : 110 
– 113) ปจจัยตางๆ เหลานั้นมีดังตอไปนี้ 
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ปจจัยภายใน 
1. การเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังทางสังคมและวัฒนธรรม ไดแก คานิยมในสังคม ความ

คาดหวังของผูปกครอง ความตองการของผูจางงาน 
2. ขอกําหนดในระบบการศึกษา ไดแก นโยบาย หลักการคนควาขอมูลหรือการวิจัย 

แบบทดสอบ  
3. การเปลี่ยนแปลงดานตัววิชา ตัวอยางเชน การเปลี่ยนจากวิชากีฬา (Sports) เปน วิชา

การศึกษาทางกายภาพ (Physical Education) ซ่ึงใหเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมเฉพาะการเลนกีฬาแต
รวมถึงการรักษาสุขภาพ การปฏิบัติตนใหสุขภาพดี เปนตน 

4. ระบบการใหความชวยเหลือแกผูสอน ไดแก มหาวิทยาลัยในชุมชน หองสมุด ศูนยกลาง
สําหรับครู กลุมครูดวยกันเอง เปนตน 

5. ทรัพยากร ไดแก ระบบการจัดงบประมาณ ทรัพยากรในชุมชน 
   

  ปจจัยภายนอก 
1. ผูเรียน ไดแก ความตองการ ความสามารถ การพัฒนาทางความคิด/กายภาพ/จิต/อารมณ 

บุคลิกสวนตัว 
2. ผูสอน ไดแก  จุดออน  จุดแข็ง  ความสนใจ  ความคาดหวัง  รูปแบบการสอน  ความใจ

กวางในการรับความเปลี่ยนแปลง  ความสามารถในการวิพากษตนเอง 
3. สถานศึกษา ไดแก สภาพแวดลอมในการทํางาน วัฒนธรรมองคกร การใชอํานาจบริหาร 

ความสอดคลองกันในกลุม 
4. ทรัพยากร ไดแก วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกในโรงเรียน 
5. ปญหาท่ีรับรูในหลักสูตรปจจุบัน 
ลักษณะปจจัยภายนอกของ March ไดรวมผูเรียนและผูสอนไปดวยแตในการทําวิจัยครั้งนี้

ผูวิจัยไดแยกสองประเด็นหลังตามรูปแบบ CIPPI คืออยูในการประเมินผลผลิต (Product) สําหรับ
องคประกอบของปจจัยภายนอกท่ีเหลือ สมุทร โคตรบรรเทา (2553 : 64 – 65) เรียกวา สิ่งแวดลอม 
โดยผูประเมินควรพิจารณา 4 ดานคือ ความเพียงพอ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และความประหยัด  

องคประกอบอีกประการหนึ่งท่ีสําคัญไมแพองคประกอบอ่ืนในการประเมินโดยใชรูปแบบนี้คือ 
ผูสอน อันเปนการประเมินความรับผิดชอบท่ีครูมีตอผลของการสอน (Teacher’s accountability) โดย 
Kelly (1999 : 153 – 157) เสนอรูปแบบการประเมินท่ีเรียกวา The instrumental, bureaucratic 
model รูปแบบนี้เนนวัดความเหมาะสมในการจัดสรรทรัพยากรตามงบประมาณและผลลัพธของการใช
ทรัพยากรของผูสอนในชั้นเรียนหนึ่ง เปนการประเมินท่ีมีดานสิ่งของ เศรษฐกิจ และการเมืองการบริหาร
เขามาเก่ียวของ มีขอวิจารณวา ผลท่ีไดซ่ึงพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียน  มิไดสะทอน
คุณภาพของหลักสูตร  แตเปนขออางในการพยายามตัดงบประมาณสําหรับวัสดุอุปกรณทางการศึกษา
มากกวา อีกรูปแบบหนึ่งเรียกวา The intrinsic, democratic model เปนการวัดความรับผิดชอบตอ
ผลการเรียนรูของผูเรียนผานความสามารถในการบริหารอํานาจของตนเอง กลาวคือ ผูสอนมีอํานาจ
ตัดสินใจสูงสุดเม่ืออยูในหองเรียนท้ังเรื่องการวิเคราะหหลักสูตร วางแผนการสอน จัดการงบประมาณ 
ฯลฯ อยางไรก็ตาม การตัดสินใจอันเกิดจากอํานาจในอาชีพนี้ไมควรเกิดจากผูสอนแตฝายเดียว แตควรมี
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การปรึกษาหารือกับฝายอ่ืนๆดวยไดแก เพ่ือนรวมงาน ผูปกครอง เจาหนาท่ีหนวยงานรัฐ ผูวางแผน
นโยบาย บุคลากรในสังคม/ชุมชน และผูใชสื่อ ซ่ึงเปนท้ังหมดมีสวนรับผิดชอบตอการสรางทัศนคติและ
ผลการเรียนรูของผูเรียน ในขณะท่ี Wiles & Bondi (2004 : 217) เสนอวาควรประเมินผูสอนในสามสิ่ง
หลักคือ 

1. ผูสอนควรเห็นวาตนเองเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร มิใชแยกจากกัน 
2. ผูสอนควรเขาใจจุดมุงหมายของแผนและโครงสรางท่ีถูกกําหนดไวในหลักสูตร 
3. ผูสอนควรรับรูวาการประเมินและการพัฒนาบุคลากรเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุง

หลักสูตร 
นอกจากนี้ ยังมีรายการของสิ่งท่ีผูสอนควรไดรับการประเมินซ่ึงมีแปดรายการดวยกัน เหมาะ

สําหรับการนําไปทําเปนแบบประเมิน (Wiles & Bondi, 2004 : 218 – 221) ไดแก 
1. Dependability ความรับผิดชอบสวนตน เชน ตรงตอเวลา นาเชื่อถือ ทํางานตามหนาท่ี 
2. Human relations skills มนุษยสัมพันธ เชน ชวยใหผูเรียนมีความรูสึกตอตนเองและ

เรียนไดดวยตนเอง  ใชการสื่อสารหลากหลายวิธีไดอยางเหมาะสม ทํางานเปนทีมได 
3. Managing the classroom การจัดการหองเรียน เชน สรางสรรคบรรยากาศในหองเรียน

ท่ีปลอดภัยและเอ้ือตอการเรียนรู แทรกแซงเม่ือเกิดพฤติกรรมไมเหมาะสมของผูเรียน กําหนดตารางการ
เรียนรูท่ีเปนประโยชนตอผูเรียน 

4. Planning instruction การวางแผนการสอน เชน กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู สาธิต
การสอน  เลือกวิธีสอน  และเลือกอุปกรณชวยสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหโอกาสผูเรียนมีสวนรวมใน
การออกแบบการสอน ประเมินการสอนอยางเหมาะสม 

5. Implementing instruction การสอน เชน เชื่อมโยงการสอนใหเขากับผูเรียนแตละคน  
ใหกลยุทธการสอนไดหลากหลาย  ใชเทคโนโลยีชวยในการสอนไดดี  มีทักษะในการเสริมสรางการเรียนรู
แกผูเรียน 

6. Knowledge of subject matter ความรูในเรื่องท่ีสอน เชน เตรียมการสอนโดยการ
เพ่ิมพูนความรูกอนสอน แสดงความรูในเรื่องท่ีสอนอยางเฉพาะเจาะจง 

7. Assessing and evaluating students การวัดและประเมินผลผูเรียน เชน จดจํา
ความสามารถอันแตกตางของแตละบุคคลในหองเรียน มีทักษะในการคัดเลือกการประเมินผลการเรียนรู
ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการอยางถูกตอง แจงผลการประเมินหรือความคิดเห็นใดๆ ตอผูเรียนได 

8. Professionalism ความเปนมืออาชีพ เชน พยายามพัฒนาทักษะ ความรูของตนเอง
ตลอดเวลา แสดงใหเห็นวามีความสามารถในการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ ใสใจในจุดเดนและจุด
ดอยของตน ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณาวิชาชีพ 

การทบทวนวรรณกรรมของนักการศึกษาอ่ืนๆ ทําใหผูวิจัยไดรับความรูในรายละเอียด
ปลีกยอยของรายการประเมินท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการจัดทําแบบสอบถาม หรือรายการคําถาม
สําหรับการประเมินองคประกอบยอยใน CIPPI Model ตอไป 
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ข้ันสุดทายของการประเมิน 
 ในระหวางหรือภายหลังจากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยจะทําใหผูมีสวน

เก่ียวของสามารถตัดสินใจปรับปรุงโครงการหรือหลักสูตรในสี่ข้ัน (Oliva, 453; 2009 : 445) ไดแก (1) 
การวางแผน (Planning) เกิดข้ึนหลังจากการประเมินบริบท (Context evaluation) ในข้ันนี้ผูประเมิน
อาจตองกําหนดวัตถุประสงคซ่ึงอาจเปนการกําหนดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญใหหลักสูตรได (2) การ
วางโครงสราง (Structuring) เกิดข้ึนหลังจากการประเมินปจจัยนําเขา (Input evaluation) คือการ
ออกแบบวิธีการหรือหนทางท่ีจะนําไปสูผลลัพธสุดทาย โดยการวางแผนเปนตัวกําหนดผลลัพธท่ีจะ
เกิดข้ึนในทายท่ีสุด (3) การนําไปใช (Implementing) เกิดข้ึนหลังจากการประเมินกระบวนการ 
(Process evaluation) เปนข้ันของการนําผลการประเมินท่ีไดไปใชประโยชน ควบคุม หรือกลั่นกรอง 
วิธีการท่ีถูกกําหนดในข้ันท่ีสอง การตัดสินใจในข้ันนี้กระทําเพ่ือแผนการปฏิบัติงาน และ (4) การนํา
กลับมาใชใหม (Recycling) เกิดข้ึนหลังจากการประเมินผลผลิต (Product evaluation) คือการตัดสิน
และตอบสนองตอระดับความสําเร็จท่ีไดตั้งไว (Attainments) การตัดสินใจในข้ันนี้กระทําเพ่ือหา
ความสัมพันธระหวางระดับความสําเร็จท่ีไดตั้งไวและวัตถุประสงคหลักสูตร และเพ่ือตัดสินใจวาควร
กระทําอยางไรกับหลักสูตรไมวาจะเปนการดําเนินการตอไป การยกเลิก การพัฒนา หรือการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ผูวิจัยมีความเห็นวา การกําหนดวาการตัดสินใจข้ันไหนควรกระทําภายหลัง
การประเมินองคประกอบใดอาจจะไมสอดคลองกับการปฏิบัติจริง ตัวอยางเชน เม่ือผลการวิจัยใน
องคประกอบอ่ืนไดรับการพิจารณาแลวการตัดสินใจในข้ันกอนหนานี้อาจจะตองมีการทบทบวนใหมก็ได  

นอกจากนี้ Oliva (2005 : 453 – 454) ยังเพ่ิมเติมวา การตัดสินใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สามารถกระทําได 4 แบบคือ (1) Neomobilistic change คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญโดยมีขอมูล
เพียงนอยนิด อาจจะเปนการหาทางแกไขปญหาแนวสรางสรรคใหมโดยมีหลักฐานการสนับสนุนไมมาก
นัก (2) Incremental change คือชุดของการเปลี่ยนแปลงยอยๆอันเกิดจากขอมูลท่ีไมมากนัก (3) 
Homeostatic change คือการเปลี่ยนแปลงท่ีไมใชครั้งใหญโดยมีขอมูลจํานวนมากสนับสนุน นับเปน
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท่ัวไปในระบบการศึกษา (4) Metamorphic change คือการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญบนพ้ืนฐานของขอมูลมหาศาล เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนไมบอยนักในรูปแบบการประเมินแบบ 
CIPP model การศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้มีความนาสนใจตรงท่ี ภายหลังการวิเคราะหขอมูลและ
ดําเนินการตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนจากกระบวนการดังกลาวจะเปนไปในลักษณะใดและจะ
เปนไปตามหลักทฤษฎีนี้หรือไม  
 

2) แนวความคิดและแบบจําลองของ Tyler 
              Tyler เปนนักประเมินรุนแรกๆในป ค.ศ. 1930 และเปนผูท่ีเริ่มตนบุกเบิกแนวความคิด

เห็นเก่ียวกับการประเมินโครงการ เขามีความเห็นวา“การประเมินคือการเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะ
อยาง  (Performance)  กับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมท่ีวางไว”  โดยมีความเชื่อวา  จุดมุงหมายท่ีตั้งไว
อยางชัดเจนรัดกุมและจําเพาะเจาะจงแลว  จะเปนแนวทางชวยในการประเมินไดเปนอยางดีในภายหลัง  
จากคําจํากัดความของการประเมินดังกลาวแลวนี้จะเห็นไดวา  มีแนวความคิดเห็นวา  โครงการจะ
ประสบผลสําเร็จหรือไม  ดูไดจากผลผลิตของโครงการวาตรงตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไวแตแรกหรือไม
เทานั้น  แนวความคิดในลักษณะดังกลาวนี้เรียกวา “แบบจําลองท่ียึดความสําเร็จของจุดมุงหมายเปน
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หลัก”  (Goal  Attainment  Model  or  Objective)  เรียกวา  Tyler’s  Goal  Attainment  
Model  ซ่ึงตอมาป  1950  ไดมีรูปแบบ  มาใชเปนกระบวนการตัดสินการบรรลุวัตถุประสงคของสิ่งท่ี
ทําการประเมิน  (Tyler.1950)  เรียกวา “Triple Ps Model”   ดังนี้ 
  P-Philosophy  &  Purpose  -ปรัชญา/จุดมุงหมาย 
  P-Process  -กระบวนการ 
  P-Product  -ผลผลิต 
ในการประยุกตใชในการประเมินโครงการทางการศึกษาไดโดยการประเมินความสัมพันธของท้ัง  3  วา  

ปรัชญา/จุดมุงหมายของโครงการมีความสัมพันธกับกระบวนการและผลผลิตหรือไม  ถาประเมินเปน
สวน ๆ ก็จะประเมินในดานประสิทธิภาพของปรัชญา/จุดมุงหมายและกระบวนการประเมินประสิทธิผล
ของผลผลิตวาตรงกับปรัชญา/จุดมุงหมายหรือไม  มีประสิทธิภาพเพียงใด  เปนตน 

 
3)  แนวความคิดของ  Stake ในการประเมิน 

              แนวความคิดของ  Robert E. Stake  นั้น  คํานึงถึงความตองการสารสนเทศท่ีแตกตาง
กันของบุคคลหลาย ๆ ฝาย  ท่ีเก่ียวของกับโครงการในการประเมินโครงการ  ผูเก่ียวของคนหนึ่งอาจ
ตองการทราบเก่ียวกับความแนนอนและสอดคลองในการวัดเพ่ือการประเมินนั้น ๆ ในขณะท่ีผูเก่ียวของ
คนอ่ืนอาจตองการทราบทิศทางการดําเนินงานของโครงการหรือผูใชผลผลิตของโครงการอาจมีความ
ตองการอีกรูปหนึ่ง  สําหรับนักวิจัยอาจตองการสารสนเทศท่ีแตกตางไปจากผูเก่ียวของอ่ืน ๆ เพราะการ
ประเมินนั้นเพ่ือท่ีจะรูเรื่องราวตาง ๆ ของโครงการอยางละเอียดลึกซ้ึง  เพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจ
เก่ียวกับโครงการ 

 ดังนั้น  การประเมินโครงการจึงตองมีการบรรยายเก่ียวกับโครงการอยางละเอียด  เพ่ือให
ครอบคลุมถึงสารสนเทศท่ีจะตองสนองความตองการของผูเก่ียวของ  เพ่ือจะนําไปสูการตัดสินใจ
เก่ียวกับโครงการนั้น  จึงเสนอรูปแบบของการประเมินโครงการอยางมีระบบ  โดยการบรรยายและ
ตัดสินคุณคาเก่ียวกับโครงการตามหลักการของโครงการนั้น ๆ                 

สเตค  ไดตั้งชื่อแบบจําลองในการประเมินผลของเขาวา  แบบจําลองการสนับสนุน  
(Countenance Model) ดังแสดงในแผนภาพขางลางนี้ 
 

ความคาดหวัง     สิ่งท่ีเปนจริง    มาตรฐาน       การตัดสิน 
                        

 
แผนภาพ 2 แบบจําลองการสนับสนุน  (Stake’s Countenance Model) 
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จากแผนภูมิขางตนจะเห็นไดวา  Stake  ไดเนนวา  การประเมินโครงการจะตองมี  2  สวน  
คือ  การบรรยาย  (Descriptive)  และการตัดสินคุณคา  (Judgment) 

ในภาคการบรรยายนั้น  ผูเชี่ยวชาญหรือผูประเมินจะตองหาขอมูลท่ีเก่ียวของกับโครงการให
ไดมากท่ีสุด  ประกอบดวย  2  สวน  คือ 

1.  เปาหมายหรือความคาดหวัง  (Goals  or  Intents)  เปาหมายท่ีครอบคลุมนโยบาย
ท้ังหมด  สําหรับการประเมินการศึกษาไมควรจะสนใจเปาหมายเฉพาะในแงพฤติกรรมของผูเรียนเพียง
อยางเดียว  ตองคํานึงถึงองคประกอบอ่ืน ๆ ดวย  ความคาดหวังนี้ประกอบดวย  3  สวน  คือ 
                1.1  สิ่งนํา  (Antecedence)  เปนสภาพท่ีมีอยูกอน ซ่ึงอาจจะเก่ียวพันกับผลของการ
เรียนการสอน 
                 1.2  ปฏิบัติการ  (Transactions)  เปนผลสําเร็จของการจัดกระทํางานเปนองคประกอบ
ของขบวนการเรียนการสอน 
                1.3  ผลลัพธ  (Outcomes)  เปนผลของโปรแกรมทางการศึกษา 

2.  ส่ิงท่ีเปนจริงหรือสังเกตได  (Observations)  เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงในสภาพความเปนจริง 
มีสวนประกอบ 3 สวนเชนกัน คือ สิ่งนํา ปฏิบัติการ และผลลัพธ ความสอดคลองระหวางสิ่งท่ีคาดหวัง
กับสิ่งท่ีเปนจริง มิไดเปนตัวชี้บงวาขอมูลท่ีเราได มีความเท่ียงหรือความตรง แตเปนเพียงสิ่งท่ีแสดงให
เห็นวา สิ่งท่ีตั้งใจไวไดเกิดข้ึนจริงเทานั้น 

ในภาคการตัดสินคุณคา เปนสวนท่ีจะตัดสินวา โครงการประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใด  
นักประเมินตองพยายามศึกษาดูวามาตรฐานอะไรบางท่ีเหมาะสมในการท่ีจะนํามาเปรียบเทียบเพ่ือชวย
ในการตัดสินใจโดยท่ัว ๆ ไป  เกณฑท่ีใชมี  2  ชนิด  คือ 

1. เกณฑสัมบรูณ (Absolute Criterion) เปนเกณฑท่ีเราตั้งไว อาจจะเกิดข้ึนกอนโดยมีความ
เปนอิสระจากพฤติกรรมของกลุม 

2 . เ กณฑ สั ม พัทธ  (RelativeCriterion) เ ป น เ กณฑ ท่ี ไ ด ม าจ ากพฤติ ก ร รมของกลุ ม                    
ถาผูประเมินไมสามารถหามาตรฐานท่ีจะนํามาเปรียบเทียบได ก็ตองพยายามหาโครงการอ่ืนท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกัน มาเปรียบเทียบเพ่ือชวยในการตัดสินใจ แบบจําลองนี้มุงเนนความสอดคลอง และความ
สมเหตุสมผลของเมตริกบรรยาย และเมตริกตัดสินคุณคา สําหรับความสอดคลองนั้น มี 2 ลักษณะ คือ 

1. Contingence เปนความสอดคลองเชิงเหตุผลจะพิจารณาความสัมพันธในแนวตั้งตาม 
แนวคิดของสเตค 

2. Congruence เปนความสอดคลองท่ีปรากฏข้ึนจริง หรือเปนความสอดคลองในเชิง
ประจกัษ (Empirical) พิจารณาความสัมพันธในแนวนอนตามแนวคิดของสเตค 

ขอดีสําหรับรูปแบบของการประเมินของสเตค  คือ  เสนอวิธีการประเมินเปนระบบ  เพ่ือ
จัดเตรียมขอมูลเชิงบรรยาย  และตัดสินคุณคา  มีมาตรฐานในการประเมินปรากฏชัดเจน  แตมีขอจํากัด
คือ  เซลลบางเซลลของเมตริกมีความคาบเก่ียวกัน  และความแตกตางระหวางเซลลไมชัดเจน  ซ่ึง
อาจจะทําใหเกิดความขัดแยงภายในโครงการได 

จากขอความขางตนสรุปไดวา การประเมินโครงการเปนกระบวนการดําเนินงานรวบรวม
ขอมูล และวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ เพ่ือใหไดผลของการดําเนินงานวาโครงการท่ีไดดําเนินการ
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จัดทําข้ึนนั้นบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม มากนอยเทาใด พบปญหาและอุปสรรคอะไร และมี
ประสิทธิภาพเพียงใด   
 
1.5  โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ 
 ในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ดังเห็น
ไดจากการกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใหมีกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ มีการกําหนดสมรรถนะของผู เรียนดานการสื่อสารโดยเนนภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการไดจัดตั้งหนวยงานสําคัญ คือ สถาบันภาษาอังกฤษ ซ่ึง
เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถาบันภาษาอังกฤษมีการ
ดําเนินการหลายรูปแบบเพ่ือใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทางดานภาษา มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาเปนระยะ 
 โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความรวมมือ
ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO RELC 
ประเทศสิงคโปร เปนอีกโครงการหนึ่งท่ีสถาบันภาษาอังกฤษจัดข้ึน มีวัตถุประสงคในการพัฒนา
มาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของประเทศไทย เนนการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน และเนนการ
พัฒนาศึกษานิเทศกซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีในการนิเทศการเรียนการสอนใหกับครูภาษาอังกฤษใหมีความรู
ความสามารถในการนิเทศ การดําเนินการโครงการมีการจัดโปรแกรมสําหรับครูภาษาอังกฤษหรือครู
ตนแบบ และโปรแกรมสําหรับศึกษานิเทศก ซ่ึงครูผูเขารวมโครงการจะไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะการสอน ศึกษานิเทศกจะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในการนิเทศการสอน ซ่ึงกิจกรรมใน
โครงการท้ังสองโปรแกรมมุงเนนใหเกิดการพัฒนาผูเรียน ใหเปนผูท่ีมีความรูและความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ดังแผนภาพท่ี 3 
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แผนภาพ 3 รูปแบบการประเมินผลกระทบของโครงการ 
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1.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการประเมินโครงการ 
   

ดีนะ ภูประดิษฐ (2554). ดําเนินการประเมินการดําเนินงานดานการสงเสริมการศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศใหแกขาราชการกรุงเทพมหานคร ในสวนท่ีอยูในฝายความรับผิดชอบของฝาย
สงเสริมความรูในประเทศ  สวนแผนงานและสงเสริมความรู  สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร  
โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP) โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ การสังเกต 
การจดบันทึก และการสํารวจ ผลการประเมินพบวา  ดานบริบทเก่ียวกับเปาหมายมีความสอดคลองกับ
แผนการดําเนินการ  ดานปจจัยนําเขาเก่ียวกับงบประมาณ  บุคลากรมีความเพียงพอ  ดานกระบวนการ
มีกระบวนการดําเนินงานท่ีเหมาะสม  และผลผลิตพบวา  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงสอดคลองกับแผนท่ีกําหนดไว 

ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ, นรินทร สังขรักษา, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม และจุรีวรรณ จันพลา 
(2554) ดําเนินการประเมินโครงการคายเรียนรู คุณธรรม นําชีวิตพอเพียง ป 2550 - 2553 มี
วัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิต
พอเพียง ป 2553 ท้ังในแงการบริหารจัดการและผลการดําเนินงานโครงการฯ 2) เพ่ือประเมินอภิมาน
งานวิจัยรายงานการดําเนินโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียงในระหวางป พ.ศ. 2551 ถึง 
2552   3) เพ่ือสังเคราะหรายงานการดําเนินโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียงในระหวางป 
พ.ศ. 2550 ถึง 2553 และ 4) เพ่ือนําเสนอขอเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการตอหนวยราชการท่ี
เก่ียวของ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ินและอ่ืนๆ เพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาชุมชนใหเปนชุมชนเขมแข็งตอไป โดยในการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน
โครงการคายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง ป 2553 มีกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญเปนผูท่ีมีสวน
เก่ียวของกับโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง ป 2553  จํานวน 3 กลุม คือ 1) นิสิต
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเขารวมโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง ป 2553 จํานวน 
34 สถาบัน จํานวน 1,070 คน 2) อาจารยท่ีปรึกษาโครงการภาคสนามโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นํา
ชีวิตพอเพียง ป 2553 จากสถาบันท่ีเขารวมโครงการและถูกเลือกเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 34 คน และ 
3) ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของหรือผูรับผิดชอบโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง 
ป 2553 ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเขารวมโครงการ และถูกเลือกเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 34 คน เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับโครงการคายเรียนรูคุณธรรม 
นําชีวิตพอเพียง ป 2553 และวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกตามกลุมของผูตอบแบบสอบถาม สวนการประเมินอภิมานงานวิจัยท่ี
พิมพเผยแพรในระหวางป พ.ศ.2551 ถึง 2552 ประชากรในการประเมินอภิมานคือ 1) รายงานการวิจัย
เชิงสํารวจโครงการสํารวจคายเรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง ป 2551 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต และ 2) รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง ป 2552 
ของมหาวิทยาลัยบูรพา และดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินอภิมานตามแนวทางการประเมินอภิ
มาน และสําหรับการสังเคราะหรายงานการดําเนินโครงการฯ ในระหวางป พ.ศ. 2550 ถึง 2553 ดวย
การวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบประเมินรายงานการดําเนินโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นํา
ชีวิตพอเพียงแลวจึงนํามาวิเคราะหและสรุปประเด็นสําคัญ และเสนอในลักษณะของความเรียง 
ผลการวิจัยพบวา ตอนท่ี 1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นํา
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ชีวิตพอเพียง ป 2553 พบวา 1.1) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานโครงการคายเรียนรู
คุณธรรม นําชีวิตพอเพียง ป 2553 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา พบวา ในภาพรวม
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีความเหมาะสมของวิธีการประเมินผลโครงการและดานความ
เหมาะสมของคู มือการดํา เนินการสูง ท่ีสุด นอกจากนี้ผูบริหารสถาบันการศึกษายั ง เห็นว า
สถาบันการศึกษาของตนมีความพรอมในการจัดโครงการฯ โดยมีการดําเนินการในดานตางๆ เพ่ือเตรียม
ความพรอมสําหรับการดําเนินการ และหากพิจารณาในดานการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ พบวา
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ เพราะนิสิตนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ ไดรับความรูความเขาใจและ
ประสบการณตรงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถวางตัวและอยูรวมกับชุมชนไดเหมาะสม ดังนั้น
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาจึงเห็นวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรสนับสนุนใหมีการ
ดําเนินการโครงการฯ นี้ตอไป 1.2) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานโครงการคายเรียนรู
คุณธรรม นําชีวิตพอเพียง ป 2553 ตามความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการฯ พบวา ในภาพรวม
มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีความเหมาะสมของชุมชนภาคสนามท่ีเขาคายเรียนรูในโครงการฯ 
สูงท่ีสุด ในสวนของผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับนิสิตนักศึกษานั้นอาจารยท่ีปรึกษาโครงการฯ มีความ
คิดเห็นวาในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยนิสิตนักศึกษามีการเรียนรูดานขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชนสูงท่ีสุด รองลงมาคือ การเรียนรูเก่ียวกับวิธีการอยูรวมกันของชุมชนอยางมี
ความสุข และดานการเรียนรูวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน หากพิจารณาในดานการบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการฯ พบวาบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ เพราะนิสิตนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ ไดรับ
ความรูความเขาใจและประสบการณตรงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเรียนรูและอยูรวมกับ
ชุมชนไดเหมาะสม เกิดความกระตือรือรน อยากรูอยากเห็น และเสียสละ (อยางมีความสุข) นอกจากนั้น
ยังสามารถนํามาปรับประยุกตใชในวิถีชีวิตประจําวันได และสามารถปฏิบัติตนเพ่ือสวนรวมมากข้ึน 
ดังนั้นอาจารยท่ีปรึกษาโครงการฯ จึงเห็นวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรสนับสนุนใหมี
การดําเนินการโครงการฯ นี้ตอไป 1.3) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานโครงการคายเรียนรู
คุณธรรม นําชีวิตพอเพียง ป 2553 ตามความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ พบวา ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเห็นวามีความเหมาะสมของการเรียนรูในระหวางโครงการสูงท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดานอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ ดานการรายงานผลการศึกษาหลังภาคสนาม และดานการ
ดําเนินการในโครงการ ตามลําดับ เม่ือพิจารณาในดานการเรียนรูในระหวางโครงการฯ นั้นพบวานิสิต
นักศึกษามีการพัฒนาตนเองเก่ียวกับความเปนผูนําในการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมาคือการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับบุคคลในทองถ่ิน และการไดเรียนรูวิถีชีวิตในชุมชนภาคสนาม ตามลําดับ ในสวนของดาน
อาจารยท่ีปรึกษาโครงการพบวานิสิตนักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของบทบาทของ
อาจารยท่ีปรึกษาโครงการภาคสนามสูงท่ีสุด รองลงคือ ความเหมาะสมของวิธีการติดตามนิเทศของ
อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ และความเหมาะสมของคําแนะนํา/คําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ
ภาคสนาม ตามลําดับ เม่ือพิจารณาถึงดานการรายงานผลการศึกษาหลังภาคสนาม พบวานิสิตนักศึกษา
มีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของระยะเวลาในการเขียนสรุปรายงานสูงท่ีสุด รองลงคือ ความ
เหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมคายศึกษาเรียนรู และการกําหนดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรผลการ
ดําเนินโครงการสูสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีไมไดรวมโครงการ ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาถึงดานการ
ดําเนินการในโครงการพบวานิสิตนักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของการปฐมนิเทศใน
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โครงการสูงท่ีสุด รองลงคือ ความเหมาะสมของชุมชนภาคสนามท่ีเขาคายเรียนรูในโครงการ และความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการดําเนินโครงการภาคสนาม ตามลําดับ ตอนท่ี 2 ผลการประเมินอภิมาน
รายงานการดําเนินโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิตพอเพียงท่ีพิมพเผยแพรในระหวางป พ.ศ. 2550 
ถึง 2552 ในดานรวมทุกมาตรฐานงานประเมินโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .14 จัดอยูในระดับดีมาก เม่ือพิจารณามาตรฐานดานการใช
ประโยชนพบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .20 มีคุณภาพจัดอยูในระดับดี
มาก มาตรฐานดานความเปนไปไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .24 มีคุณภาพ
จัดอยูในระดับดี มาตรฐานดานความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
.35 มีคุณภาพจัดอยูในระดับดีมาก และมาตรฐานดานความถูกตอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.54 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .06 มีคุณภาพจัดอยูในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาคุณภาพประเมินโครงการ
คายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง ในมาตรฐานดานการใชประโยชนพบวามีคะแนนการประเมินอยูใน
ระดับดีเยี่ยมในเกณฑการประเมินเรื่องความชัดเจนของรายงาน (U5) การระบุคุณคา (U4) ในสวนของ
มาตรฐานการประเมินดานความเปนไปไดพบวา เกณฑการประเมินเรื่องประสิทธิผลดานตนทุน (F3) มี
คะแนนการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม ในดานมาตรฐานการประเมินดานความเหมาะสมพบวา เกณฑ
การประเมินเรื่องสิทธิมนุษยชนของผูใหขอมูล/ตัวอยาง (P3) เรื่องการเนนความสําคัญดานการบริการ 
(P1) เรื่องปฏิสัมพันธของบุคคล (P4) และเรื่องการเปดเผยขอคนพบ (P6) มีคะแนนการประเมินอยูใน
ระดับดีเยี่ยม นอกจากนี้ในมาตรฐานการประเมินดานความถูกตองพบวา เกณฑการประเมินเรื่องแหลง
สารสนเทศท่ีรับรองได (A4) เรื่องสารสนเทศท่ีมีความตรง (A5) และสารสนเทศท่ีเปนระบบ (A7) มี
คะแนนการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม ตอนท่ี 3 ผลการสังเคราะหชุมชนข้ันพ้ืนฐานท่ีนักศึกษาคนพบ
จากการเขาไปศึกษาชุมชนตัวอยางและการนําไปประยุกตใช โดยองคประกอบท่ีนําไปสูความเขมแข็ง
และการพัฒนาอยางยั่งยืน ประกอบดวย 1) การเมือง/การปกครอง 2) วัฒนธรรม/ประเพณี/ความเชื่อ 
3) ภูมิปญญาทองถ่ิน 4) แบบแผนการใชชีวิต 5) ทุนทรัพยากร 6) ทุนทรัพยากรบุคคล  

มาเรียม นิลพันธุ และคณะ (2553 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัย การประเมินผลโครงการยกระดับ
คุณภาพครูท้ังระบบกิจกรรมการพัฒนานิเทศแนวใหมนี้มีวัตถุประสงคการวิจัย คือ 1) เพ่ือประเมิน
ความรู ความสามารถตามสมรรถนะของศึกษานิเทศก 2) เพ่ือประเมินสมรรถนะของศึกษานิเทศกดาน 
2.1) การดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 2.2) การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล และ 2.3) การดําเนินการ
แผนการนิเทศ 3) เพ่ือประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศก 4) เพ่ือเสนอ
รูปแบบการนิเทศและคุณลักษณะอันพึงประสงคของศึกษานิเทศกเปนงานวิจัยการประเมินโครงการ 
(Evaluation Research) ประเภทผสมผสานวิธี (Mixed Methods) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณความคิดเห็นท่ีมีตอความรูความเขาใจ  ความสามารถตามสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก จากผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และหัวหนากลุมงาน
การนิเทศติดตามการศึกษา 2) ประเด็นการสนทนากลุมเก่ียวกับความรูความเขาใจ ความสามารถตาม
สมรรถนะของศึกษานิเทศกสําหรับศึกษานิเทศก 3) แบบสัมภาษณคุณลักษณะศึกษานิเทศกสําหรับ
ผูอํานวยการโรงเรียน 4) ประเด็นสนทนากลุมคุณลักษณะของศึกษานิเทศกสําหรับครูอาจารยใน
โรงเรียน 5) แบบสอบถามคุณลักษณะศึกษานิเทศกสําหรับผูอํานวยการโรงเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 6) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 7) แบบประเมินแผนพัฒนารายบุคคล 8) แบบบันทึก
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สาระสําคัญแผนดําเนินการนิเทศของศึกษานิเทศก 9) แบบประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของ
ศึกษานิเทศกแบบออนไลน 10) แบบสัมภาษณ ผูกําหนดนโยบายชาติ วิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ (%) 
คาเฉลี่ย ( X )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
ผลการวิจัยพบวา 1. ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจ และความสามารถตามสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศกคือ มีความรูความเขาใจและความสามารถปฏิบัติงานในดานการพัฒนาหลักสูตร  การ
จัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  การวิจัย  สื่อและเทคโนโลยี  มีความสามารถในการให
ความรู  และเสริมสรางความเขาใจในการใหคําปรึกษา  ชวยเหลือ  แนะนํา  กํากับติดตามงานเก่ียวกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีบทบาทสําคัญในการยกระดับคุณภาพครูเพ่ือขยายผลสูนักเรียนใหมี
คุณภาพ  เปนผูประสานขยายผลและถายทอดความรูเชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติ  เปนผูวิจัยและพัฒนาองค
ความรูและนวัตกรรมทางการศึกษาสูการปฏิบัติในสถานศึกษา  มีความรู  ความเขาใจบทบาทหนาท่ีของ
ตนเองมีทักษะกระบวนการคิด  การแกปญหา การสื่อสาร  และทํางานเปนทีม  2. สมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก ดานการวิจัยเชิงคุณภาพพบวาอยูในระดับปานกลาง  และสามารถตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยได
อยูในระดับสูง  งานวิจัยสวนใหญใชวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) รวมกับวิธีการเก็บ
ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) โดยใชวิธีการเชิงคุณภาพเขาไปเสริมวิธีการเชิงปริมาณ 
สมรรถนะดานการเขียนแผนพัฒนาตนเอง มีคุณภาพอยูในระดับมาก และเขียนไดสอดคลองกับนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เนนการพัฒนาตนเองเก่ียวกับทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการทําวิจัย และสวนใหญใชวิธีการพัฒนาโดยการอบรม ดานแผน
ดําเนินการนิเทศพบวาสวนใหญใหความรูแกครูในเรื่องของแนวการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ใชวิธีการนิเทศตามวงจร PDCA และ PIDRE และกัลยาณมิตรนิเทศ 3. คุณลักษณะของศึกษานิเทศก  
พบวา ศึกษานิเทศกมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคคือ 1.) มีวุฒิการศึกษาข้ันต่ําอยูในระดับปริญญาโท 2.) มี
บุคลิกความเปนนักวิชาการและมีความเปนผูนํา 3.) เคยมีประสบการณในการสอนหรือเคยเปนผูบริหาร
สถานศึกษามากอน 4.) มีความเขาใจการจัดการศึกษาตามหลักการเรียนรูและมีความเขาใจนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5.) มีความรูดานการนิเทศการศึกษา การทําวิจัยเชิง
ปริมาณและนวัตกรรมการศึกษา 6.) มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง 7.) มีจิตอาสา และมี
ความเปนกัลยาณมิตร คุณลักษณะท่ีควรปรับปรุงคือ 1.) ความรูความเขาใจเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ 2.) 
ความชํานาญเฉพาะกลุมสาระวิชา 3.) ความเชี่ยวชาญในดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพฤติกรรมการนิเทศ พบวา 1.) ศึกษานิเทศกไปนิเทศตามโรงเรียนโดยเฉลี่ย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 2.) ศึกษานิเทศกเปนผูนํานโยบายจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สูโรงเรียน 3.) ศึกษานิเทศกเปนผูจัดการฝกอบรมในการพัฒนาครู 4.) ศึกษานิเทศกมีพฤติกรรมการ
นิเทศดวยหลักกัลยาณมิตร 4. รูปแบบการนิเทศของแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรมีความหลากหลาย
เพ่ือตอบสนองบริบทของแตละเขตพ้ืนท่ี ควรเปนรูปธรรม โดยใชการนิเทศแบบบริบทเปนฐาน 
(Context based Supervision) และการนิเทศแบบวิจัยเปนฐาน (Research based Supervision) 
โดยมีกระบวนการนิเทศการศึกษาประกอบดวย 1.) วิจัยตามบริบท (Research by Context) 2.) รวม
วางแผน (Planning) 3.) รวมดําเนินการ (Doing) 4.) รวมสะทอนกลับ (Reflecting) 5.) รวมประเมินผล 
(Evaluating) และ 6.) รวมปรับปรุงและพัฒนา (Improving and Developing) โดยมีการประชุมให
ขอมูลยอนกลับ (Feedback Workshop) ในทุกข้ันตอนของการนิเทศและคุณลักษณะของศึกษานิเทศก
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ท่ีพึงประสงคหรือเปนผูใหคําปรึกษา  ชวยเหลือ (Coach) เปนพ่ีเลี้ยง (Mentor) เปนผูวิจัย 
(Researcher) เปนผูพัฒนา (Developer) ศึกษานิเทศกท่ีพึงประสงคควรจะมีลักษณะ 9Cs9Ts9Ss เปน
ผูท่ีมีความรูแบบ 9Cs คือ มีความสามารถแบบ 9Ts และมีบุคลิกลักษณะแบบ 9Ss ดังนี้ ดานความรู 
9Cs; COVER, CLEAR, CONTENT, CREATIVE, CONGRUENCE,CONCEPT, CONCRETE, CHANGE, 
CONSTRUCT ดานความสามารถ 9Ts; TARGET, TRANSFER, TACTICS, TECHNOLOGY, TEAM, 
TECHNIQUE, THINKING, TREND, TEACHER OF TEACHERS ดานบุคลิกลักษณะ 9Ss; SMART, 
SMILE, SMALL, SUPER MODEL,SPIRIT, SHARING, SERVICE MIND, STANDARD, SOCIAL 
RELATIONSHIP 

เสาวภา ศรีสวาง (2555). ดําเนินการประเมินโครงการประเมินผลโครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตตลิ่งชัน โดยใชรูปแบบการประเมินซิป (CIPP) 
กลุมตัวอยางท่ีใชประกอบดวยผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรท่ีดําเนินการตามโครงการโครงการเรียน
ฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ ตั้งแตปงบประมาณ 2551-2554 จํานวน 274 คน เครื่องมือท่ีใชคือ  
แบบสอบถามการประเมินโครงการฯ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนาและสถิติอางอิง ผลการ
ประเมินพบวา ผลการประเมินดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตอยูในระดับดีมาก  

อรอนงค มากจันทร (2555). ดําเนินการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน หลักสูตร
นักพัฒนาชุมชนโดยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP) และเพ่ิมเติมในสวนของการ
ติดตามผลโครงการ กลุมตัวอยางในการประเมินประกอบดวยผูเขารับการอบรม วิทยากร ผูผานการ
อบรม ผูบังคับบัญชา และผูนําชุมชน รวม 710 คน เครื่องมือท่ีใชประกอบดวย แบบสอบถาม แบบ
ติดตามผลการฝกอบรม แบบบันทึกการสํารวจขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบวา 1) ดานปจจัยนําเขา เก่ียวกับความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝกอบรม คุณสมบัติวิทยากร ทรัพยากรสนับสนุน มีความเหมาะสมในระดับมาก 2) ดานประบวนการ
เก่ียวกับการจัดดําเนินโครงการ การมีสวนรวมของผูรับการอบรม มีความเหมาะสมในระดับมาก 3) ดาน
ผลผลิต ผูรับการอบรมมีความเขาใจ และมีเจตคติตองานพัฒนาชุมชนในระดับมากท่ีสุด และ 4) การ
ติดตามผลโครงการพบวา ผูรับการอบรมมีการนําความรูไปใช และมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานเหมาะสม
ในระดับมาก 
 

2. แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคร ู
 
2.1 ความสําคัญของการพัฒนาครู 

ปจจุบันการปฏิรูปการศึกษาในประเทศตางๆท่ัวโลก  มุงใหความสําคัญกับการพัฒนาครูเปน
อยางมาก  โดยท่ีครูถูกมองวาเปนตัวแปรท่ีสําคัญตัวแปรหนึ่ง  ท่ีควรไดรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม  และในขณะเดียวกันครูก็ไดรับการคาดหวังในบทบาทท่ีจะผลักดันให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาอีกดวย  การใหความสําคัญกับครูดังกลาวนี้  ในดานดี
เทากับเปนการเนนย้ําความเปนวิชาชีพของอาชีพครู  แตในขณะเดียวกันก็สะทอนใหเห็นถึงความพรอง
ในบทบาทและความสามารถของครูในปจจุบัน  ซ่ึงจําเปนตองไดรับการดูแลเพราะครูสวนใหญตอง
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ทํางานหนักในสภาวะท่ีบีบค้ัน และใหไดรับโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาตนเพ่ือประโยชนตอผูเรียน
และความกาวหนาในการประกอบอาชีพของครูเอง   

การใหความสนใจและความสําคัญตอครูดังกลาวมีหลักฐานเปนท่ีประจักษชัด อาทิ จํานวน
ของรายงานการวิจัย เอกสาร บทความเก่ียวกับครูและการพัฒนาครูท่ีเพ่ิมมากข้ึน  การยอมรับใน
ความสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพครูขององคการระหวางประเทศดวยการใหทุนศึกษาวิจัยในเรื่องท่ี
เก่ียวของ  ตลอดจนการใหการสนับสนุนโครงการตางๆท่ีมุงพัฒนาทักษะอาชีพและความรูของครู  กลุม
ประเทศเอเปคเองซ่ึงเปนตัวอยางสําคัญ  ก็ใหการสนับสนุนการครุศึกษาอยางชัดเจน  ดวยเล็งเห็นวา  
การฝกหัดครูเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ  เปนตน 

การพัฒนาวิชาชีพของครูในปจจุบันมีความหมายครอบคลุมมากกวาการเขารับการฝกอบรม 
หรือการเขารวมประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีเปนทางการเปนครั้งคราว  ซ่ึงการอบรม
ดังกลาวอาจไมเก่ียวของหรือเก่ียวของแตนอยกับการปฏิบัติการสอนของครู แตรวมถึงการไดรับความรู
และประสบการณอยางไมเปนทางการจากการอานวารสารทางวิชาการ การชมภาพยนตร สารคดีท่ี
เก่ียวของของครูดวย เปนตน  และกิจกรรมในสวนหลังนี้ก็สะทอนใหเห็นถึงลักษณะท่ีแทจริงและท่ีควร
จะเปนของการพัฒนาวิชาชีพท่ีตอเนื่อง  มีระยะยาว  และมีการวางแผนอยางเปนระบบเพ่ือการเจริญ
งอกงามและเติบโตของครู (Cochran-Smith and Lytle, 2001; Walling and Lewis, 2000) ซ่ึงตาง
จากภาพหรือรูปแบบเดิมของการพัฒนาวิชาชีพท่ีมีลักษณะชั่วคราว ไมตอเนื่อง และขาดทิศทางท่ี
แนนอน ท้ังนี้การพัฒนาอยางตอเนื่องนั้นจะเอ้ือใหครูไดเชื่อมโยงความรูและประสบการณท่ีมีอยูเดิมเขา
กับสิ่งใหมท่ีรับเขามา (Cohen, 1990; Ganser, 2000) และเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีพึงประสงคตามเง่ือน
เวลาตลอดการประกอบอาชีพ 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาครูในปจจุบัน ยังมองครูท่ีเขารับการพัฒนาอยางผูเรียนท่ีสนใจ
ติดตามและมีสวนรวม  เฝาสังเกต ประเมินและครุนคิดไตรตรองในสิ่งท่ีเรียนรู ไมใชผูเรียนท่ีทําหนาท่ี
เปนฝายรับปฏิบัติตามคําสั่งคําบอกแตอยางเดียว และการพัฒนาวิชาชีพท่ีครูลักษณะดังกลาวเขารวมก็
จะสัมพันธโดยตรงกับการเรียนการสอนในชีวิตการทํางานประจําวันของครูหรือการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึง
ตางจากรูปแบบและเนื้อหาการอบรมแบบเดิมเชนกัน  นอกจากนั้นการพัฒนาวิชาชีพครูในรูปแบบใหม
ยังมีลักษณะเดนท่ีครูจะไดพัฒนาตนจากการมีปฏิสัมพันธกับครูคนอ่ืน ผูบริหาร ผูปกครองหรือสมาชิก
ในชุมชน มิใชจากความพยายามหรือการทํางานโดยลําพัง  ท้ังนี้ตามทัศนะของ Scribner (1999)  เปนท่ี
ยอมรับกันในปจจุบันวา การพัฒนาวิชาชีพครูมีและสมควรจะตองมีความหลากหลาย  ใหสอดคลองกับ
ความตองการ ความเชื่อทางวัฒนธรรม  เปนตน และไมจําเปนท่ีรูปแบบหรือเนื้อหาของการอบรมหนึ่ง
จะตองดีกวาการอบรมอ่ืน หรือเหมาะสมในทุกบริบท สถานศึกษาและนักการศึกษาจะตองพิจารณาวา
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพใดจะเหมาะสมดีท่ีสุดกับโครงสรางหรือวัฒนธรรมของโรงเรียน 
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2.2 แนวทางและวิธีการพัฒนาคร ู
การพัฒนาครูแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
1. การพัฒนาท่ียึดเอาวิทยากรและเนื้อหาวิชาเปนศูนยกลางการพัฒนาลักษณะนี้เนน

ความสําคัญของเนื้อหาวิชาหรือสาระของความรูขาวสารและขอมูลเก่ียวกับวิชาชีพและงานของครู เชน 
งานราชการ  โดยมีวิทยากรเปนผูถายทอดความรู  ขาวสาร  และขอมูลเหลานั้นไปสูครูผูรับการพัฒนา
จุดหมายการพัฒนามุงเนนใหครูรับรูขอมูลขาวสารและเขาใจเนื้อหาสาระเหลานั้น  กิจกรรมการพัฒนา
เปนการสื่อสารทางเดียว  รูปแบบการนําเสนอท่ีนิยมกันคือวิทยากรคนเดียวหรือหลายคนบรรยายหรือ
อภิปรายในท่ีประชุมครูวิทยากรอาจใชสื่อและเทคโนโลยีรูปภาพ แสงและเสียงประกอบการบรรยายเพ่ือ
สรางความเขาใจและชวยเพ่ิมความสนใจ ผูรับการพัฒนาฟงและดูสิ่งประกอบการบรรยายรับรู จดจํา 
และบันทึกสาระของความรูขาวสารขอมูล 

2. การพัฒนาท่ียึดเอาครูเปนศูนยกลาง การพัฒนาลักษณะนี้เนนความสําคัญของครูผูรวม
กิจกรรมการพัฒนาการตัดสินใจและทํากิจกรรมทุกอยางมุงประโยชนการพัฒนาครูใหความสําคัญท้ัง
กระบวนการและเนื้อหาความรู ครูและวิทยากรปฏิบัติกิจกรรมตามจังหวะและโอกาสตางคนตางเรียนรู
ไปพรอมกันความรู ขาวสารและขอมูลมาจากหลายแหลง และเลือกสรรเฉพาะท่ีจะนําไปใชประโยชน
วิธีการและกิจกรรมท่ีปฏิบัติมีหลากหลาย มีท้ังการสื่อสารทางเดียว สองทางการฝกหัดทดลอง ปฏิบัติ
จริง สังเกต วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาสรางองคความรูดวยตนเอง สวนใหญครูเปนผูปฏิบัติ 
วิทยากรเปนผูกํากับจุดหมายมุงเนนการพัฒนาหรือความงอกงามของครูแตละคนในแตละดานตาม
สภาพปญหาและความตองการของเขา มักพัฒนาทีละเรื่องหรือทีละดาน อาจทําเปนรายบุคคลหรือราย
กลุม พัฒนาตอเนื่องไมเนนความสําคัญของเวลาและสถานท่ี ประเมินผลตามจุดประสงคดวยวิธีการ
ตางๆ และนําผลนั้นมาพิจารณาหาประเด็นเพ่ือพัฒนาตอเนื่องไปอีก 

การพัฒนาครูในลักษณะนี้มี 3 รูปแบบใหญๆ คือ 
1. การพัฒนาตนเองโดยไมมีวิทยากรหรือมีเปนครั้งคราว 
2. การพัฒนาตนเองโดยมีวิทยากรชวยชี้นํา แนะแนวและชวยเหลือ 

3. การพัฒนาตนเองโดยผสานแบบท่ี 1 และ 2 ตามสภาพปญหา และความเหมาะสมอ่ืนๆ ของ
ผู เขารวมพัฒนารวมท้ังบริบทตางๆ การพัฒนาครูลักษณะนี้ตรงกับแนวทางจัดการเรียนรูตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ท่ีถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  
กระบวนการพัฒนาครู มีข้ันตอนสําคัญดังนี้ 

1. ศึกษาและวิเคราะหมาตรฐานและคุณภาพของครู ตามท่ีองคกรวิชาชีพครูกําหนดข้ึน 
รวมท้ังมาตรฐานและคุณภาพของครูท่ีหนวยงานและสถานศึกษากําหนดข้ึน 

2. ประเมินครูวามีมาตรฐานและคุณภาพตามท่ีกําหนดในขอ 1 หรือไม 
3. วิเคราะหผลการประเมินครูตามขอ 2 เพ่ือทราบวาครูคนใด กลุมใด โรงเรียนใด เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาใดประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานไดครบถวนตามมาตรฐานหรือบกพรองดานใด 
แตละดานมีคุณภาพอยูในระดับใด  ผูใด  กลุมใด  โรงเรียนใด  เขตพ้ืนท่ีใดตองพัฒนาดานใดกอนและ
หลัง หรือพัฒนาไปพรอมกัน 
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4. จัดกลุมครูท่ีจะพัฒนา (หมายถึงพัฒนาตนเองหรือรับการพัฒนา)อาจจัดเปนรายบุคคลหรือ
เปนกลุม โดยพิจารณาจากสภาพและปญหาท่ีคนพบในขอ 3 เปนหลัก และองคประกอบอ่ืนๆ เชน 
งบประมาณ ระยะเวลา วทิยากรเปนรอง 

5. กําหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนาวาจะใชรูปแบบและกิจกรรมใด ในชวงเวลาใด
ปฏิบัติท่ีไหน ผูใดปฏิบัติ ผูใดกํากับดูแล ใชสื่อและเทคโนโลยีอะไร ประเมินผลและรายงานผลอยางไร 

6. ปฏิบัติการพัฒนาตามแผนงานท่ีกําหนด กํากับดูแล สนับสนุน ชวยเหลือติดตามประเมินผล
เปนระยะ นําผลมาวิเคราะหและพัฒนาตอไป รวมท้ังนําผลการพัฒนามาใหรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ
หรือนําผลการพัฒนาไปในเรื่องอ่ืนๆ เชน การเลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือน 

จากการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาอังกฤษ ไดใชวิธีการ
พัฒนาครูโดยมีวิทยากรแลวจัดเนื้อหาใหครูไดศึกษาเรียนรูเปนหลัก ท้ังนี้เพ่ือสงเสริมความรูความ
เชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษใหกับครูท่ีเขารวมโครงการ 

 
สรุปการพัฒนาครูและวิชาชีพครูจะตองคํานึงถึง 
1. การสรางความพรอม  เพ่ือสรางความพรอมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนวิชาชั้นสูงได ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 สํานักงานปฏิรูปการศึกษาจึงกําหนดมาตรการดําเนินการ 2 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 เตรียมความพรอมใหแกผูบริหารสถานศึกษา ครูประจําการ ผูนําชุมชน และผูนํา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยจัดหลักสูตรระยะสั้นเรงรัด เพ่ืออบรมพัฒนาใหเกิดความรูความเขาใจ
บทบาทหนาท่ีและทัศนคติท่ีเหมาะสมในการปฏิรูปการศึกษาการอบรมดังกลาวนี้ใชรูปแบบวิธีการศึกษา
ทางไกลโดยสื่อประสม ท้ังนี้ผลการอบรมอาจจะใชเปนสวนหนึ่งประกอบการพิจารณาใหไดรับใบอนุญาต
ประกอบอาชีพสําหรับครู ผูบริหารการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษาดวย การดําเนินการสวนนี้อยูใน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการประสานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึง
ประกอบดวยทุกฝาย ท้ังหนวยผลิตครู หนวยใชครูและองคกรวิชาชีพโดยสํานักงานปฏิรูปการศึกษาทํา
หนาท่ีเปนฝายเลขานุการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ระยะท่ี 2 สรางกลไกการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบ ตอเนื่องจาก
การดําเนินงานระยะแรก เพ่ือสงเสริมใหมีการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครูและผูบริหารให
เปนวิชาชีพชั้นสูง หนวยงานรับผิดชอบ ไดแก สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ใน
การกํากับดูแลของกระทรวงการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมสถาบันนี้ทําหนาท่ีประสานความรวมมือ
ระหวางสถาบันผลิตและพัฒนาครูสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยตางๆ และสภาวิชาชีพชั้นสูง  

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและผูบริหาร และองคกรวิชาชีพ เพ่ือยกระดับวิชาชีพครูและ
บริหารใหเปนวิชาชีพชั้นสูงผูประกอบวิชาชีพครูและผูบริหารการศึกษา  ควรไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษาโดยจะมีองคกรวิชาชีพ ไดแก สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพรวมท้ังรับรองหลักสูตรการศึกษาของสถาบันผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เปนการรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและผูบริหารการศึกษาจะตองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตาม
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ระยะเวลาท่ีองคกรวิชาชีพกําหนดหากไมมีการพัฒนาตนเองแลวจะมีผลใหถูกพักใชหรือถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพดวย 

3. การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครูใหเปน
วิชาชีพชั้นสูงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางการศึกษาจะไดรับการพัฒนาเปนหลักสูตร 5 ป สําหรับ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืน ใหศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา 1 ป 
และโดยท่ีวิชาชีพครูเปนวิชาชีพท่ีเนนผลการปฏิบัติไดจริงจึงไดกําหนดใหตองมีการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาท่ีสภาครูและบุคลากรทางการศึกษารับรองเปนเวลาอยางนอย1 ป รวมท้ังตองผานการ
ประเมินการปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีองคกรวิชาชีพกําหนดอีกดวยเม่ือใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพมีผลบังคับใชแลวจะมีการประสานความรวมมือกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมกัน
สงเสริมสนับสนุนใหผูท่ีไมมีคุณสมบัติไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองใหมีสิทธิ
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไดตอไป คุณลักษณะของครูท่ีดีสังคมคาดหวังวา “ครู คือ แบบอยางท่ีดี
ของศิษยเปนผูสรางสมาชิกใหมของสังคมใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพแกสังคม ผูดําเนินอาชีพครู
จึงจะตองเปนผูใฝรู ใฝเรียน และใฝพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องท้ังทางดานวิชาชีพ บุคลิกภาพและ
วิสัยทัศนใหทันกับการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทางวิชาการตลอดจนเทคโนโลยีตางๆ และครูยัง
ตองประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับธรรมชาติของอาชีพ” 

จากความสําคัญของการพัฒนาครูและการพัฒนาวิชาชีพครูนั้น จะตองเนนในการสรางความ
พรอม สงเสริมใหครูเตรียมความพรอม พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องท้ังดานวิชาการ บุคลิกภาพ และ
วิสัยทัศน ใหทันกับการเปลี่ยนและความกาวหนาทางวิชาการตลอดจนเทคโนโลยีตางๆ 
 
2.3 สมรรถนะการจัดการเรียนรู 

คําวา “สมรรถภาพ” มาจากศัพทภาษาอังกฤษวา “Competency” นอกจากนี้ มีคําท่ี
ความหมายใกลเคียงคือคําวา “Capacity” ซ่ึงมีผูใชความหมายของคํานี้ในลักษณะของท่ีวางหรือความจุ 
ความสามารถในการเก็บขอมูล (Space and Storge) (Cohen and Loewenbery 1999: 11) สําหรับ
วงการการศึกษา คําวา “สมรรถภาพ” เปนคําท่ีนํามาใชเพ่ือกลาวถึงความรูความสามารถท้ังของครู 
ผูบริหาร และผูเรียน ซ่ึงในชวงของการปฏิรูปการศึกษา สมรรถภาพในดานการจัดการเรียนการสอน มี
การใชคําวา “Capacity” หรือ “ Instructional Capacity” ท้ังนี้มีผูใหนิยามของสมรรถภาพไว ดังนี้ 

สํานักงานขาราชการพลเรือน (2548 : 10) นิยามความหมายคําวา “สมรรถภาพ” หมายถึง 
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากความรู ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีทําให
บุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพ่ือนรวมงาน ในองคกรซ่ึงการท่ีบุคคลจะแสดงสมรรถภาพใด
สมรรถภาพหนึ่ง มักจะตองมีองคประกอบของสมรรถนะซ่ึงประกอบดวยความรู ทักษะ ความสามารถ 
และคุณลักษณะอ่ืน ๆ สมรรถภาพจึงเปนการประเมินท่ีตองมีการสังเกตพฤติกรรม  

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2547 : 47-49) ไดกลาวขยายความใหเห็นภาพของ “สมรรถภาพ” 
ชัดเจนข้ึน โดยกําหนดองคประกอบของสมรรถภาพ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ทักษะ หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลกรทําไดและฝกปฏิบัติเปนประจําจนเกิดความชํานาญ 
2. ความรู หมายถึง ความรูเฉพาะตนของบุคคล 
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3. ความรูสึกตอตนเอง หมายถึง เจตคติ คานิยม และความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณของตน
หรือสิ่งท่ีบุคคลเชื่อวาตนเองเปน 

4. คุณลักษณะ หมายถึง บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล เปนสิ่งท่ีอธิบายถึงบุคคลผูนั้น 
5. แรงจูงใจ หมายถึง แรงจูงใจหรือแรงขับภายในซ่ึงทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุงไปสูสิ่งท่ี

เปนเปาหมาย 
องคประกอบของสมรรถภาพทางดานความรูและทักษะ ถือวาเปนสวนท่ีคนแตละคนสามารถ

พัฒนาใหมีข้ึนไดไมยากนักดวยการศึกษาคนควา (ทําใหเกิดความรู) และฝกปฏิบัติ (ทําใหเกิดทักษะ) 
ในขณะท่ีองคประกอบดานเจตคติ คานิยม และความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณของตน บุคลิกลักษณะ
ประจาํตัวของบุคคล แรงจูงใจหรือแรงขับภายในแตละบุคคล 

จันทิมา แสงเลิศอุทัย (2550 : 16) อธิบายสรุปเก่ียวกับองคประกอบของสมรรถภาพวาเปน 
ความรู  ทักษะ เจตคติเพียงอยางใดอยางหนึ่งนั้น ไมใชสิ่งท่ีเรียกวา สมรรถภาพ แตเปนเพียง
สวนประกอบท่ีกอใหเกิดสมรรถภาพ 

สําหรับองคประกอบของสมรรถภาพนั้น Blanchard and Thacker (2004) ไดใหความหมาย
ของคําวาสมรรถภาพในเชิงสรุปวา สมรรถภาพเปนกลุมของความรู ทักษะและเจตคติท่ีบุคคลใชในการ
ทํางานจนประสบผลสําเร็จ  โดยความรูประกอบดวยขอมูลท่ีไดรับมาจดจํา ขอมูลท่ีเชื่อมเขากับความรู
เดิม และทําความเขาใจในการใชขอมูลใหเกิดประโยชน  ทักษะเปนความสามารถท่ีแสดงออกมาในการ
ทํางานซ่ึงไดพัฒนามาจากการฝกหรือประสบการณ และเจตคติเปนเรื่องของความเชื่อและความคิดเห็นท่ี
สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมโดยองคประกอบท้ัง 3 สวนนี้ ถือเปนองคประกอบเดียวกับการเรียนรู 
(Learning) ซ่ึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางสติปญญาท่ีคอนขางถาวรอันเปนผลเนื่องมาจาก
ประสบการณท่ีไดรับ 

ความหมายโดยสรุปของสมรรถภาพ หมายถึง ความรู ทักษะ คุณลักษณะและทัศนคติ ในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งของบุคคล ซ่ึงเกิดไดจากการเรียนรูหรือการรับประสบการณ 

Corcoran and Geortz (1995 : 27-31) ใหความหมายของ “Instructional Capacity” วา
เปนปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนท่ีมีความฉลาดเจาะจง  ทามกลางสื่อวัสดุหรือสงเสริมสติปญญา 
ซ่ึงสมรรถภาพนี้อยูบนฐานของชุมชนแหงวิชาชีพและการเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนไดโดยมีความเก่ียวของ
โดยตรงกับครูและบริบทของโรงเรียน ในขณะท่ี Cohen and Ball (1999 : 27-28) ใหความหมายของ 
“Instructional Capacity” ในเชิงขยายความจากการนิยามของ Corcoran and Geortz วาเปน
ความสามารถในการพัฒนาการเรียนรูท่ีมีคุณคาและยั่งยืน เปนบทบาทหรือลักษณะในการปฏิสัมพันธ
ระหวางครูและนักเรียนทามกลางสื่อหรือแหลงการเรียนรู  และเปนความเก่ียวของกันอยางมี
ประสิทธิภาพขององคประกอบสําคัญท้ังสามของการเรียนการสอน ซ่ึงไดแก ครู นักเรียน และสื่อการ
เรียนรู (สื่อการเรียนรูในท่ีนี้หมายถึง ทุกสิ่งท่ีนักเรียนมีความสัมพันธเก่ียวของดวย  ไมวาจะเปนตํารา  
สื่อเทคโนโลยี ผลงาน  สถานการณปญหา  หรือคําถามท่ีใชถามนักเรียน) โดยทุกองคประกอบของการ
สอนจะเปนตัวกําหนดสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ีแตละองคประกอบมีปฏิสัมพันธ
ซ่ึงกันและกันหรือมีอิทธิพลตอองคประกอบอ่ืน ๆ ทําใหสมรรถภาพนี้ไมมีกําหนดลักษณะของปฏิสัมพันธ
อยางตายตัวและสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตามบริบทของแตละองคประกอบ 
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Corcoran and Geortz (1995 : 27-31) กลาววา สมรรถภาพของการจัดการเรียนการสอน 
(Instructional Capacity) ของครูนั้นประกอบดวย ดานท่ี 1 สติปญญา (Intellectual) และ ดานท่ี 2 
ความรูความสามารถสวนบุคคล (Personal Resources) อันไดแก มโนทัศนขององคความรู ความเขาใจ
ในเนื้อหา ความยืดหยุนของความรูความเขาใจ ความรูและความเขาใจเก่ียวกับความรูของนักเรียน 
ขยายความรูและการจัดสิ่งแวดลอมในชั้นเรียน ซ่ึงองคประกอบท้ังสองนี้จะเปนตัวกําหนดการจัดการ
เรียนการสอนของครูวาครูสามารถเขาใจ แปลความ และตอบสนองตอนักเรียนและสื่อการเรียนรูได
อยางไร ตัวอยางหนึ่งของการใชสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูก็คือ  การท่ีครูรูวานักเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรูสิ่งใดไดบาง  และการท่ีครูรูวาตนเองมีความสามารถทางวิชาชีพวาจะจัดการ
กับนักเรียนไดอยางไร  ซ่ึงการรู (Know) ถือเปนความสามารถทางวิชาชีพ ซ่ึงดีกวาความเชื่อ (Believe) 
นอกเหนือจากความรูและความเชื่อ ในสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเอง มีงานวิจัยจํานวน
มากท่ีบงชี้วา ประสบการณ ความรูความเขาใจความสนใจของนักเรียน และสิ่งอ่ืนท่ีเก่ียวของก็เปนสิ่ง
สําคัญตอสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเชนกัน 

 การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพนั้นยอมตองเกิดจากครูท่ีมีประสิทธิภาพ Cellisen 
Personal Communication (2005 : 1-3) อธิบายวา “Competency” ไดถูกนํามาใชในการกําหนด
มาตรฐาน (Standard) มีการใชนวัตกรรมหรือการแทรกแซงเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
สมรรถภาพการสอนข้ึนใหเปนไปตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงพัฒนาจะเปนไปโดยงายหากบุคคลผูรับ
การเปลี่ยนแปลงพัฒนามีความสามารถ (Ability) ท่ีมีมาตามธรรมชาติหรือพรสวรรคในตนเองอยูแลว 
แตคําวา “Competency” นั้นยังมุงเนนการเปลี่ยนแปลงพัฒนาท่ีเกิดจากการเรียนรู (Learn How to 
Learn) และพัฒนาไปถึงข้ันการประยุกตใชสิ่งท่ีไดเรียนรูมา การพัฒนา (Competency) นี้ มักมาจาก
การออกแบบอยางเฉพาะเจาะจงในการพัฒนาทางวิชาชีพ เพ่ือชวยใหบุคคลนั้น ๆ ไดพัฒนา
ความสามารถทางวิชาชีพของตนไดดียิ่งข้ึน 

วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการเสริมสรางสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน (Instructional 
Capacity) ใหแกครูมีหลายวิธีการดังนี้ (Chicago Public School Education 2005 : 3-9) 

1. การพัฒนาความเปนผูนําแกครู 

2. การใชขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับความสามารถและพัฒนาการของผูเรียนในการวิเคราะหและ
วางยุทธศาสตรการสอน 

3. การพบปะพูดคุยกันอยางสมํ่าเสมอของครูในการวางแผนบทเรียน ประเมินพัฒนาการของ
ผูเรียน พิจารณายุทธศาสตรท่ีจะใชในการจัดการเรียนการสอน และการมีแหลงขอมูล สื่อวัสดุอุปกรณ
เพียงพอ 

4. การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใหมีความสอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียนและชุมชนโดยให
เปนการพัฒนาท่ีขับเคลื่อนโดยครูตามหลักการของการพัฒนาวิชาชีพครู 

5. การจัดสรรภาระงานใหเหมาะสมกับเวลา 

6. การใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการชั้นเรียน การติดตอสื่อสาร ความรวมมือและการ
จัดการเรียนการสอนเปนตน 

นอกจากนี้ วิทยาลัยทางวิชาการ คอนซิล (The College Academic Council 2004 อางถึง
ใน  ชาริณี ตรีวรัญู 2550 : 45) กลาววาสมรรถภาพการสอนเปนทักษะท่ีจําเปนสําหรับครูเปนอยางยิ่ง 
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และกําหนดสมรรถภาพการสอนของครูในศตวรรษท่ี 21 ไว 4 ประการ ซ่ึงสอดคลองแนวคิดของการ
จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้ 

1. ตองมีความรูความเขาใจวาผูเรียนมีรูปแบบการเรียนรูท่ีแตกตางกัน จึงตองประยุกตใช
ความรูนั้น 

2. สามารถประยุกตใชยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูไดหลากหลาย 
3. สามารถประเมินผลการเรียนรูโดยใชเครื่องมือและเทคนิคการประเมินท่ีมีความตรงและ

ความเท่ียง 
4. สามารถทํางานอยางเปนอิสระและทํางานรวมกับผูอ่ืนในการพัฒนาและประยุกตความรู

เพ่ือชวยใหผูเรียนท่ีมีความแตกตางกันบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 
จากการศึกษาความหมายของสมรรถภาพการสอนของครู สรุปไดวา สมรรถภาพการสอน 

(Instructional capacity) ของครูเปนลักษณะท่ีเปนความรู ทักษะการปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอน และอัตมโนทัศนตอการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถแสดงออกใหเห็นได วัดและประเมินไดจาก
การปฏิบัติงานการเรียนการสอน และเรียนรูของผูเรียน สมรรถภาพการสอนเปนสิ่งท่ีสามารถพัฒนาให
เกิดข้ึนในตัวครูได และครูสามารถประยุกตพัฒนาสมรรถภาพการสอนอยางตอเนื่องได 

ตัวช้ีวัดสมรรถภาพการสอน 
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีผูประกอบอาชีพครูตองไดรับการพัฒนาใหมีข้ึนใน

ตนเองและสามารถแสดงได ปจจุบันหนวยงานทางการศึกษาของทุกประเทศ มีการกําหนดตัวชี้วัด
สมรรถภาพของครูไวอยางชัดเจนเพ่ือเปนกรอบการพัฒนา ตรวจสอบ สําหรับผูประกอบอาชีพครูดังเชน
รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดสมรรถภาพการสอนไวเปนกรอบการทดสอบทักษะการ
สอนสําหรับผูจะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของรัฐ มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดของสมรรถภาพ
การสอน ตลอดมาจนเหลือ 27 รายการในป 1989 (Oliva, 1992: 416–417) ดังนี้ (1) ประยุกตความรู
ดานรางกาย สังคม แบบพัฒนาการดานการศึกษาและความแตกตางระหวางบุคคล เพ่ือบรรลุความ
ตองการจําเปนเรื่องการเรียนการสอนของนักเรียนทุกคนในชั้นและเพ่ือแนะนํานักเรียนถึงความจําเปน
เหลานั้น (2) สงเสริมความรูสึกของความภาคภูมิใจ ความรูสึกในคุณคาของตนเอง และคนอ่ืน ๆ รวมท้ัง
กลุมชาติพันธุวรรณนา วัฒนธรรม ภาษาและเศรษฐกิจ (3) จัดแจงและจัดการกับสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ เพ่ืออํานวยความสะดวกเก่ียวกับการเรียนการสอน และความแนใจในความปลอดภัยของ
นักเรียน (4) ยอมรับสัญญาณของความทุกขทางอารมณของนักเรียนท่ีแสดงออกมา และรับรูวิธีการ
แทรกแซงและอางอิงอยางเหมาะสม (5) ยอมรับสัญญาณของการใชแอลกอฮอลและยาในทางท่ีผิดของ
นักเรียน และรับรูวิธีการแทรกแซงและอางอิงอยางเหมาะสม (6) ยอมรับเครื่องบงชี้พฤติกรรมและการ
แสดงออกของเด็กท่ีถูกกดข่ีขมเหง และขาดความเอาใจใส รูถึงสิทธิและความรับผิดชอบเก่ียวกับการ
รายงานและวิธีการปฏิสัมพันธอยางเหมาะสมกับเด็กภายหลังท่ีไดรับการรายงาน (7) กําหนดมาตรฐาน
พฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียน (8) เก่ียวของการประพฤติผิด การขัดจังหวะ การกาวราว การไม
ปฏิบัติตามแนวทางท่ีสงเสริมการดําเนินการเรียนการสอน (9) ตัดสินใจเก่ียวกับระดับความรูและ/หรือ
ทักษะของนักเรียน สําหรับการกําหนดจุดประสงคการเรียนการสอนท่ีใชการทดสอบ การสังเกตของครู 
และบันทึกเก่ียวกับนักเรียนเพ่ือการวินิจฉัย (10) ระบุเปาประสงคระยะยาวสําหรับสาขาวิชา (11) สราง
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และลําดับข้ันตอนของจุดประสงคระยะสั้นสําหรับสาขาวิชา (12) เลือก ปรับและ/หรือพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนสําหรับจุดประสงคการเรียนการสอน และความตองการจําเปนในการเรียนรูของนักเรียน 
(13) เลือก/พัฒนา และลําดับข้ันกิจกรรมการเรียนรูซ่ึงมีความเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนการสอน
และความตองการจําเปนในการเรียนรูของนักเรียน (14) ใชเวลาของชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ (15) 
สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยการใชทักษะทางถอยคําและไมใชทักษะทางถอยคํา (16) สรางและธํารง
รักษาจุดเนนทางวิชาการดวยการใชถอยคํา ไมใชถอยคํา และ/หรือเครื่องมือท่ีจูงใจทางทัศนะ (17) 
นําเสนอรูปแบบของความรู เชน มโนทัศน กฎหมายและหลักการทางกฎหมายกฎทางวิชาการและ
ความรูท่ีมีคุณคา (18) นําเสนอทิศทางท่ีเหมาะสมสําหรับดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน (19) กระตุน
และชี้ทางความคิดของผูเรียน และตรวจสอบความเขาใจผานทางเทคนิคการตั้งคําถามท่ีเหมาะสม (20) 
จัดเตรียมการฝกปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและความคงทนในการจํา (21) สราง
ความสัมพันธกับนักเรียนทางการสื่อสารถอยคําในทิศทางซ่ึงสนับสนุนการมีสวนรวม และการธํารงรักษา
จุดเนนทางวิชาการ (22) ใชวิธีการใหขอมูลปอนกลับ ซ่ึงใหสารสนเทศกับนักเรียนเก่ียวกับความ
เหมาะสมของการตอบสนอง (23) ดําเนินการทบทวนเนื้อหาวิชา (24) สรางหรือจัดรวบรวมแบบทดสอบ
และภาระงานของชั้นเรียน เพ่ือท่ีจะวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตามจุดประสงค (25) กําหนดสิ่งแวดลอม
ทางการทดสอบซ่ึงนักเรียนสามารถท่ีจะสาธิตความรูและ/หรือทักษะไดอยางเหมาะสมและรับ
สารสนเทศท่ีเหมาะสมเก่ียวกับคุณภาพของการปฏิบัติในการทดสอบ (26) ใชประโยชนจากระบบการ
เก็บรักษารายงานและความกาวหนาของนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ และ (27) ใชคอมพิวเตอรใน
การศึกษา 

Verner et.al. (1992) ระบุวาครูควรมีสมรรถภาพ 4 ดาน ดังนี้ 
1. ดานปฏิสัมพันธ ประกอบดวย ใหคําแนะนําท่ีชัดเจนแกนักเรียนได จัดการและสื่อ

ความหมายไดดี ตอบสนองความตองการอยางมีเหตุผล หาขอมูลจากนักเรียนไดหลายวิธี การทํางานเปน
คณะไดดี 

2. ดานการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย มีกลวิธีการสอนเหมาะสม จัดกลุมการเรียนได
หลากหลาย จัดการเรียนไดหลากหลาย มีสื่อการสอนพรอม สอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล ระบุจุดหมายการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

3. ดานการประเมินผล ประกอบดวย การวินิจฉัยเพ่ือการแนะแนว สรางเครื่องมือ แบบวัด
ตาง ๆ จัดวิธีประเมินและแปลผลการประเมิน 

4. ดานความกาวหนาในอาชีพ ประกอบดวย การปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง การเขารวม
โครงการกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 

นอกจากนี้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู (National Board Professional Teaching 
Standards) ของสหรัฐอเมริกาไดกําหนดเกณฑมาตรฐานกลางในการประเมินครูไวเฉพาะท่ีเก่ียวของกับ
การจัดการเรียนการสอน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540 : 107–109) ดังนี้ 

1. มีความรอบรูในเรื่องท่ีสอนและวิธีสอนเรื่องนั้นๆ เปนอยางดี 
  1.1 ครูมีความรูวาวิชาท่ีสอนสรางข้ึนมาไดอยางไร มีการจัดระบบและเก่ียวกับวิชาอ่ืน 

ๆ อยางไร 
 1.2 ครูสามารถถายทอดวิชาการเขาถึงความรูใหแกนักเรียนไดในหลาย ๆ วิธี 
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2. ความรับผิดชอบตอการจัดการเรียนการสอน และติดตามการเรียนรูของนักเรียน 
2.1 ครูใชวิธีสอนหลายวิธีเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และติดตามการเรียนรูของนักเรียน 
2.2 ครูชักนําใหมีการเรียนรูแบบกลุม 
2.3 ครูใหความสําคัญของการมีสวนรวมในการเรียนการสอนของนักเรียน 
2.4 ครูประเมินผลความกาวหนาการเรียนรูของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

การกําหนดเกณฑมาตรฐานของสมรรถภาพของครู สงผลใหมีการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนา
ครูในอนาคตซ่ึงแนวโนมการผลิตในปพุทธศักราช 2553 วาจะมีการพัฒนาสมรรถภาพครู การผลิตครู 
ดังนี้ (กัญญารัตน นนทะนคร 2539 : 112-113) 

1. ดานหลักสูตร 
การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรท่ีสามารถยืดหยุนได จะมีการเปดหลักสูตรเรียนครูหลังจากจบ

ปริญญาตรีแลว จะมีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครูเปน 5 ป จะมีการพัฒนาหลักสูตรสอบเทียบจาก
ประสบการณเพ่ือไดรับวุฒิการศึกษาท่ีสูงข้ึนได จํานวนปของหลักสูตรผสมผสานระหวางระบบการศึกษา
กับชุมชน และหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาจะใหความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตร
ใหดีข้ึน 

หลักสูตรจะมีการศึกษาคนควาเนื้อหาสาระใหมเพ่ือใชในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน จะมีการ
พัฒนาหลักสูตรท่ีเนนการสรางครูเปนผูนําทางความคิดวิเคราะหและสังเคราะห โดยการเรียนรูดวยการ
ฝกฝนและการพัฒนาอยางเปนกระบวนการตอเนื่องสมํ่าเสมอและจะเนนการปฏิบัติดานคุณธรรม
จริยธรรมท้ังขณะเรียนและเปนครูแลวอยางตอเนื่องจะมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีสรางคุณคาวิชาชีพ 
ตอบสนองกับความตองการของผูเรียนมากยิ่งข้ึน เนนกระบวนการเรียนการสอนโดยครูปฏิบัติเปน
ตัวอยางพรอมการชี้นําดวยความหวังดี และจะมีการพัฒนาหลักสูตรในแตละสถาบัน ใหมีคุณภาพได
ใกลเคียงกัน 

การพัฒนาหลักสูตรจะเนนกระบวนการเรียนการสอนดานการฝกฝนจิตใหเกิดสมาธิ (ซ่ึงเปน
ฐานของปญญา) แลวนํามาใชพัฒนาคนใหเกิดปญญาและจะมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีเนนกระบวนการฝก
พัฒนาจิตใจ และมีความสุขเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนนําไปสูสังคมท่ีสงบสุข หลักสูตรจะมีการปรับเปลี่ยนให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ และสถานการณโลก จะทําใหเกิดการแสวงหาขอมูล สื่อการเรียนการสอน 
ดวยวิธีตาง ๆ ไดตรงตามหลักการ จุดมุงหมาย และโครงสรางของหลักสูตรมากยิ่งข้ึน และเนนทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใชในการพัฒนาเครือขายการเรียนรู 

2.  ดานกระบวนการ 
การพัฒนาบวนการเรียนการสอนจะมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีหลายรูปแบบ

มากยิ่งข้ึน จะเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู จะมีการจัดทําแผนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
หลักสูตรมากยิ่งข้ึน เนนดานจิตวิทยาการเรียนรู เพ่ือการพัฒนาผูเรียน และเนนดานจิตศาสตรรูจัก
ตนเอง 

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนจะเนนแบบบูรณาการ จะทําใหครูมีความสามารถและ
รอบรู จะเนนครูผูสอนเปนตัวอยางของการเปนครูดี สอนดี และจะมีการเตรียมการสอนลวงหนาอยางมี
ระบบมากยิ่งข้ึน  ทองถ่ินจะมีสวนในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน จะใหความสําคัญกับชุมชน 
มีวิทยากรชาวบานมาใหความรูกับผูเรียนในสถาบันการศึกษา จะเนนใหผูเรียนเขาสูชุมชน  โดยเรียนรู
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ประสบการณนอกหองเรียน และจะจัดใหสอดคลองกับสภาพการดําเนินชีวิต สามารถนําความรูไปใช
ประโยชนได  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนจะเนนจิตสํานึกในการใฝรู จะเนนการเรียนรูอยาง
ลึกซ้ึงในเนื้อหาวิชา  เนนดานการเรียนรูอยางมีเหตุผล และจะเนนการสรางภูมิปญญาใหมๆ  จากสิ่งท่ีมี
ในชุมชนและทองถ่ิน  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนจะเนนดานการปฏิบัติจริง  ดานทักษะการ
คิดเองปฏิบัติเอง  เนนการสรางครูใหมีความรับผิดชอบ  และเนนการฝกประสบการณในเขตพ้ืนท่ีท่ีจะ
เปนครูจริง 

3. ดานการวัดและประเมินผล 
จะมีการพัฒนาแบบวัดและประเมินผลตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึน และจะใชเพ่ือปรับปรุงดานการ

เรียนการสอน เชน แบบการคิดวิเคราะห สังเคราะห เนื้อหาพรอมกับการ บูรณาการท่ีหลากหลาย แบบ
วัดประเมินดานนามธรรม เชน ความคิด คุณธรรม จะมีดัชนีชี้วัดท่ีชัดเจน โดยคนไมใชเพียงขอทดสอบ 
และการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จะมีการพัฒนาการวัดและประเมินผลจากการรวมกิจกรรมการเขาคาย 
ในระหวางสถาบันผลิตครู โดยวัดเปนระดับ เปนรายบุคคล เนนดานหนาท่ี บทบาททางสังคม การวัด
และการประเมินผลจะสอดคลองกับสภาพการดําเนินชีวิตจริง นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาการวัดและ
ประเมินผล โดยใชคอมพิวเตอรเพ่ือวัดและประเมินผลโดยการสรางสถานการณจําลอง (Simulation) 
การวัดและประเมินผลจะทําใหเกิดระบบการรายงานของผูเรียนอยางถูกตอง จะเนนดานการเรียนรู
อยางลึกซ้ึง ในเชิงเนื้อหาจะมีการพัฒนาการวัดกระบวนการผลิต กระบวนใหการศึกษากระบวนการ
ฝกอบรม โดยสังเกตพฤติกรรม สมรรถภาพของผูเรียนท้ังหมด (ตั้งแตตนจนจบกระบวนการ) โดย
อาจารยท่ีนิเทศการสอน และเปนผูฝกประสบการณวิชาชีพสังคมจะมีสวนรวมในการพัฒนาแบบวัดและ
ประเมินผลใหเปนไปตามท่ีเกณฑกําหนด และมีการวัดและประเมินผลโดยการจัดทดสอบเพ่ือรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และเพ่ือเปนการประกันคุณภาพครู 

สมรรถนะการจัดการเรียนรู 
 คุรุสภาไดกําหนดมาตรฐานสาระความรู ประกอบดวย 9 สาระ คือ ทฤษฎีการเรียนรูและการ

สอน รูปแบบการเรียนรูและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ
การเรียนรู การบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม เทคนิค
และวิทยาการจัดการเรียนรู การใชและการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู การจัดการ
เรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ และการประเมินผลการเรียนรู 

สมรรถนะ (ดานการจัดการเรียนรู) ประกอบดวย 4 ประเด็นใหญ คือ สามารถนําประมวล
รายวิชามาจัดทําแผนการเรียนรูรายภาคและตลอดภาค สามารถออกแบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับวัย
ของผูเรียน สามารถเลือกใช พัฒนาและสรางสื่ออุปกรณท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  และประเด็น
สุดทาย สามารถจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนและจําแนกระดับการเรียนรูของผูเรียนจาก
การประเมินผล 

สมรรถนะดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
สาระความรู ประกอบดวย 6 สาระ คือหลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการ

ศึกษา การสรางและการใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การ
ประเมินจากแฟมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมินผลแบบยอยและแบบรวม 
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สมรรถนะ (ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา) ประกอบดวย 2 สมรรถนะคือ สามารถวัด
และประเมินผลไดตามสภาพความเปนจริง และสามารถนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนรูและหลักสูตร 

สมรรถภาพการบูรณาการการเรียนการสอน 
ครูในยุคปจจุบันจําเปนตองมีทักษะท่ีสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการและการจัดการ

เรียนรู ซ่ึงเกิดจากการฝกอบรมท้ังทางดานความรู ความเขาใจ เจตคติ และพฤติกรรมหรือทักษะทางกาย 
ซ่ึงทักษะท่ีสําคัญดังกลาวนั้นบุคลากรจําเปนจะตองมีสมรรถภาพในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู โดยการมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติ และทักษะท่ีจําเปน ทางดานการสรางหรือรางหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู และการประเมินหลักสูตร มีขอเสนอแนวคิดท่ีไดจากการกําหนด การศึกษาและวิจัย 
ไวหลายลักษณะดวยกัน 

สมรรถภาพของครูทางดานการจัดการเรียนการสอนนั้นจะเก่ียวของกับบทบาทท่ีแสดงใน
สังคมแหงการเรียนรูซ่ึงจะตองเปนครูผูมีสวนรวม ถามคําถามมากกวาบอกคําตอบ ยืนยันหรือพิสูจน
ความจริงมากกวาการแกไขทําใหถูกตอง แนะนํา ชี้แนะแนวทาง มากกวาจะเปนผูนําและการฝกหัด เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน มากกวาจะเปนผูใหเพียงอยางเดียว 

งานวิจัยของตางประเทศนั้น Berliner (2001: 469–470) ไดสรุปขอเสนอท่ีเปนสมมติฐาน
ของสมรรถภาพของครูผูชํานาญการ จากการวิจัยท่ีมีความเท่ียงตรงและมีความเชื่อม่ันสูง ขอมูลท่ีไดมา
จากการทําการประเมินทักษะหรือความสามารถท่ีจําเปนของครู เปน 13 ประการ ไดแก (1) สามารถใช
ความรูท่ีดี (2) มีความรูเชิงเนื้อหาท่ีเปนความสามารถทางการสอนอยางกวางขวางรวมท้ังมีความรูเชิง
สาระท่ีเก่ียวกับวิชาตาง ๆ อยางลึกซ้ึง (3) สามารถใชยุทธศาสตรกระบวนการแกปญหาท่ีดีกวา (4) 
สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตกแตง ขยายเปาหมายสําหรับผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางหลากหลาย 
มีทักษะท่ีใชในการปรับปรุงท่ีดีกวา (5) มีการตัดสินใจท่ีดี (6) มีการตั้งจุดประสงคการเรียนรูท่ีทาทายแก
ผูเรียน (7) สรางบรรยากาศใหแกหองเรียนท่ีดี (8) สรางสรรคทางดานการสรางสถานการณในการเรียนรู
ใหแกนักเรียนในชั้นเรียน และมีความสามารถในการอานทางเลือกท่ีผูเรียนตองการไดดี (9) มีความรูสึก
ท่ีรวดเร็วตอบริบทท่ีเก่ียวของ (10) ตรวจสอบผลการเรียนรูและตระเตรียมผลขอมูลยอนกลับใหแก
ผูเรียนไดดี (11) ใชการทดสอบสมมติฐานในการเรียนรูของผูเรียนบอยครั้ง (12) ใหความรูสึกเอาใจใสตอ
ผูเรียน และ(13) มีการแสดงออกถึงความตองการทางการสอน 

นอกจากนั้น Gange and Medsker (1996 : 52-65) ไดจําแนกสมรรถภาพทางการเรียนรู ซ่ึง
มีสวนสัมพันธกับการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพของบุคคล ออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ 

1. ความสามารถทางการบรรยายขอมูล (verbal information) เปนความสามารถในการ
บรรยายความรูหรือขอมูลท่ีไดรับ ดวยการบอก ประกาศ อธิบาย พรรณนาเปนการบอกไดถึงขอมูลนั้น 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเปนการแสดงขอมูลท่ีไดรับออกมาโดยตรง ไมจําเปนตองปรับปรุงหรือประยุกต
ขอมูลนั้น 

2. ทักษะเชาวปญญา (intellectual skills) เปนการผลิตความรู โดยการปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมโดยใชสัญลักษณ เปนการรูวิธีการหรือรูจักการปฏิบัติการวาทําอยางไร ซ่ึงสามารถจําแนก
ทักษะทางเชาวปญญาไดดังนี้ 



46 

 

 2.1 การจําแนกแยกแยะ (discrimination) เปนความสามารถในการจําแนกแยกแยะ ตาม
ลักษณะท่ีปรากฏอยู 

 2.2 มโนทัศน (concept) เปนการจําแนกหรือจัดหมวดหมูโดยใชวิจารณญาณตาม
คุณลักษณะเดียวกัน 

 2.3 กฎระเบียบท่ัวไป (rules) เปนการจําแนกและจัดหมวดหมูโดยความสัมพันธระหวาง
ตั้งแต 2 มโนทัศน ท่ีมีคุณลักษณะเดียวกัน 

 2.4 ขอบังคับระดับสูง (higher order rules) เปนความสามารถในการจัดรวมระหวาง
กฎระเบียบ เพ่ือแกปญหาหรือแสดงออกถึงงานตาง ๆ  

3. ทักษะการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ (motor skill) เปนสมรรถภาพท่ีตองการเคลื่อนไหว
จากการปฏิบัติดวยความแมนยํา ความราบเรียบ และมีจังหวะเวลาท่ีดี ซ่ึงจะรวมไปถึงการทํางานใหมี
การประสานระหวางตาและมือ การทรงตัว และกิจกรรมท่ีปฏิบัติอยางกวางขวาง เชน การเลน เทนนิส 
หรือการขับรถ 

4. เจตคติ (attitude) ซ่ึงมีองคประกอบ คือ ความรู ความเชื่อ (cognitive/belief) อารมณ 
(emotional) และพฤติกรรม (behavioral/action) โดยปกติเจตคติเปนสวนท่ีเนนเฉพาะภาวะภายใน
เทานั้น แตในท่ีนี้จะหมายถึงสวนประกอบท่ีเปนพฤติกรรม หรือแนวโนมเอียงของเจตคติท่ีสงผลตอ
พฤติกรรม สามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง 

5. ยุทธศาสตรทางความรู (cognitive strategies) เปนสมรรถภาพท่ีทําใหบุคคลมี
ความสามารถ เปนสมรรถภาพท่ีตองการและมีความจําเปนมากกวาสมรรถภาพอ่ืน เพราะสามารถใชให
เกิดสมรรถภาพอ่ืนได ยุทธศาสตรทางความรูนี้สะทอนและชวยใหการสมรรถภาพการเรียนรูและทําให
เกิดการเรียนรูในระดับการควบคุมดานปฏิบัติการ ท้ังแบบธรรมดาและซับซอน 

แนวคิดท่ีกลาวมาขางตนนั้นจะเปนแนวทางเดียวกับ Parson (1996: 78) ท่ีไดเสนอแนวคิด
เก่ียวกับสมรรถภาพของครูในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนวา  ครูควรมีทักษะ  ความรู   
เจตคติ  และความสามารถท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้ 

1. มีสมรรถภาพในการจัดการเรียนการสอน (teaching and learning styles) ประกอบดวย  
ใชหลักการการเรียนรูดวยการปฏิบัติ ใชหลักการสรางแรงจูงใจ ใชทฤษฎีทางการเรียนการสอนเปนฐาน  
ใชนวัตกรรมใหม เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล มีความยืดหยุนในการจัดการเรียนการสอน  และ
จัดการเรียนการสอนโดยยึดเปาหมายท่ีผูเรียนเปนสําคัญ 

2. มีสมรรถภาพทางการวางแผนและการประเมินหลักสูตร (curriculum planning and 
assessment) ประกอบดวย วางแผนการพัฒนาหลักสูตรท่ีมุงเนนกระบวนการ มุงสูเปาหมายและ
ตรวจสอบได  ทําหลักสูตรแฝงให เปนหลักสูตรท่ีชัดเจนได  พัฒนาหลักสูตรท่ีสรางพลังจูงใจ 
(empowering curriculum) และประยุกตการวินิจฉัยดวยการประเมินผล 

3. ความสามารถทางดานความสัมพันธ การสื่อสารและการรูจักเขาใจระหวางบุคคล 
(interpersonal communication and relationship skills) ประกอบดวย มีความรูระดับปริญญา มี
ความสามารถทางการสื่อสาร มีความม่ันใจสูง มีสวนรวมในการฝกอบรมและการใหคําปรึกษาหารือ 
ประสานและรวมมือกับชุมชนและผูปกครอง และ มีสัมพันธภาพท่ีดีกับนักเรียน 
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จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสมรรถภาพการสอน สามารถสรุปแนวคิดหลักของสมรรถภาพ
การสอนไดเปน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. ความหมายของสมรรถภาพ (completency) กลาวโดยสรุปไดวา “สมรรถภาพ” เปน
พฤติกรรมการแสดงออกท่ีดีในการปฏิบัติงานหรือการดํารงชีวิตของบุคคล ซ่ึงการแสดงออกในลักษณะ
ของพฤติกรรมท่ีดีนั้นเปนผลจาก ความรู (knowledge) ทักษะ (skill) นิยามมโนทัศน (self-concept) 
บุคลิกภาพลักษณะประจําตัว (trait) และแรงจูงใจและเจตคติ (motivation/ attitude) ของแตละ
บุคคล ดังนั้นสมรรถภาพจึงเปนสิ่งท่ีสามารถพัฒนาใหบุคคลเกิดการเรียนรูท่ีจะพัฒนาสมรรถภาพดาน
ตาง ๆ ได 

2. สมรรถภาพการสอน (instructional capacity) เปนความสามารถในการจัดกิจกรรมให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยมีองคประกอบสําคัญ คือ ครู ผูเรียน สื่อการเรียนการสอน องคประกอบของ
สมรรถภาพของผูสอนแตละคน ประกอบดวย  

2.1 ความรูความเขาใจตอสิ่งตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนไมวาจะเปน
วิธีสอน ผูเรียน สื่ออุปกรณและเนื้อหาการเรียนการสอน 

2.2 สติปญญา การคิดออกแบบ ดัดแปลงกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการ
ประยุกตใชความรูท่ีเก่ียวของตาง ๆ 

3. ตวัชี้วัดสมรรถภาพการสอน จากการศึกษาตัวชี้วัดท่ีกําหนดโดยองคกรทางการศึกษาท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ สามารถสรุปตัวชี้วัดสมรรถภาพการสอนได 2 ดานหลัก คือ การปฏิบัติตนดาน
ปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูเรียน และการปฏิบัติการเรียนการสอน 

3.1 การปฏิบัติตนดานปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูเรียน เปนสมรรถภาพของครูในการศึกษา
เขาใจ และปฏิบัติตนตอผูเรียนอยางเหมาะสม สงผลใหผูเรียนเกิดพัฒนาการในทางท่ีดีท้ังดานการเรียนรู 
การปฏิบัติตนในสังคม เปนการพัฒนาผูเรียนในดานบุคคลแตสงผลตอประสิทธิภาพของการจัดการเรียน
การสอนและการเรียนรูของผูเรียน 
 3.2 การปฏิบัติการเรียนการสอนเปนความสามารถของครูแตละคนในการพัฒนา
หลักสูตร การแปลงหลักสูตรสูการเรียนการสอนอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน 
 4. สมรรถภาพการบูรณาการในการเรียนการสอน เปนความสามารถในการหลอมรวมเพ่ิมเติม
เนื้อหาสาระวิชา และคุณลักษณะท่ีดีเขาไปในการจัดการเรียนการสอนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท้ัง
เนื้อหาวิชา และคุณลักษณะท่ีดีไปพรอม ๆ กันอยางไมแยกสวน เกิดการเรียนรูท่ีสมบูรณ และสอดคลอง
กับการดํารงชีวิตจริงในสังคม เพราะการดํารงชีวิตจริงตองบูรณาการสาระความรูทักษะและคุณลักษณะ
ท่ีดีอยูตลอดเวลา 
 จากสมรรถนะการสอนดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางในการประเมินครูภาษาอังกฤษท่ี
ผานการอบรมตามโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษตามโครงการความรวมมือ
ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็ก และSEAMEO RELC 
ประเทศสิงคโปร โดยพิจารณาการสอนภาษาอังกฤษของครูท่ีการอบรมในดานความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 
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ความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียนหรือสื่อ/นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการสอนภาษาอังกฤษ และ
ความสามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูครูเครือขาย 
  
2.4 รูปแบบการพัฒนาครู 

ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาครู พบวารูปแบบการพัฒนาพัฒนาครู
แบงเปน 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบดานการสรางความรูความตระหนักตอสิ่งท่ีตองพัฒนา 
องคประกอบดานการกําหนดเปาหมายหรือประเด็นพัฒนา องคประกอบดานการทดลองฝกปฏิบัติ/การนํา
ความรูไปใช องคประกอบดานการประเมินการปฏิบัติ/การนําความรูไปใช และการแลกเปลี่ยนเรียนรู แต
ละองคประกอบมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) องคประกอบดานการสรางความรูความตระหนักตอส่ิงท่ีตองพัฒนา 
จากงานวิจัยภายในประเทศ 8 เรื่อง พบวา การพัฒนาความรูหรือความตระหนัก เปน

กระบวนการหนึ่งท่ีงานวิจัยหลายเลมไดกลาวถึง โดยมีรายละเอียดดังนี้ บัณฑิต ฉัตรวิโรจน (2550) ได
วิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดการความรูเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการสอนของ
นักศึกษาครู องคประกอบของรูปแบบการสอนประการหนึ่ง คือ การสรางความรู (Co-Create) โดยนํา
กระบวนการจัดการความรูเขามาใชในข้ันของการสรางความรูดังกลาว ประกอบดวย การแขงขัน
แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยเทคนิคการเลาเรื่อง (storyline) การประมวลและกลั่นกรองความรู (knowledge 
assets) และการสังเคราะหความรูไดเปนแกนความรู (core competence) ของกลุมและของตนเอง 
และจากงานวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาครูของวิเชียร หรูวิจิตรพงษ (2549) วิภาวรรณ วงศสุวรรณคงเผา 
(2548) วรลักษณ ชุมสาย ณ อยุธยา (2548) ตางก็พัฒนารูปแบบและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถและคุณลักษณดานตางๆ ใหกับนักศึกษาครู ซ่ึงองคประกอบของรูปแบบหรือหลักสูตรจาก
งานวิจัยดังกลาวไดมีองคประกอบดานการใหความรูใหหลักการ หรือสรางความตระหนักตอสิ่งท่ีจะ
พัฒนาใหเกิดข้ึนกับนักศึกษา ดังเชน การสรางความเชื่อพ้ืนฐาน การขยายความคิด การใหทฤษฎีและ
แนวคิดพ้ืนฐาน การกําหนดเนื้อหาสําหรับการพัฒนา การสรางความตระหนัก องคประกอบตางๆ 
ดังกลาวผูวิจัยประมวลสรุปสาระไดวาเปนองคประกอบดานความรู และความตระหนักตอสิ่งท่ีจะพัฒนา
ซ่ึงนับเปนองคประกอบสําคัญของรูปแบบการพัฒนานักศึกษา นอกจากนี้ จากงานวิจัยของ หฤทัย อนุ
สรรราชกิจ (2549) ท่ีพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการศึกษาเด็กอยางใครครวญ สําหรับ
ครูระดับการศึกษาปฐมวัยจํานวน 3 คน โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพและศึกษาระยะยาว 
องคประกอบของกระบวนการประการหนึ่ง คือ ใหหลักการความรูโดยครู ความรูความตระหนักจากการ
ใครครวญขอมูลจากการศึกษานักเรียนแลวพัฒนาการปฏิบัติงานของตัวครู 
 จากงานวิจัยดังกลาวสะทอนใหเห็นวา การพัฒนาครูนั้น การสรางความรู ความตระหนักเปน
ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงรูปแบบการสรางความรูความตระหนักแตกตางกันไปแตเปาหมายของ
ปจจัยหรือองคประกอบก็เปนไปเพ่ือตองการใหครูไดปรับเปลี่ยนความรู ความตระหนักตอสิ่งท่ีตองการ
พัฒนา เชนเดียวกัน 
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2) องคประกอบดานการกําหนดเปาหมายหรือประเด็นพัฒนา 
   ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยของบัณฑิต ฉัตรวิโรจน (2550) ชารินี ตรีวรัญู (2550) วิเชียร หรู

วิจิตรพงษ (2549) มาลินี เลิศสาครศิริ (2546) และวรลักษณ ชุมสาย ณ อยุธยา (2548) ท่ีพัฒนา
รูปแบบและหลักสูตรเพ่ือพัฒนานิสิต นักศึกษาครู องคประกอบของรูปแบบหรือกระบวนการของ
หลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาจากงานวิจัยดังกลาวไดกําหนดองคประกอบดานการกําหนดเปาหมายหรือ
ประเด็นพัฒนาไวในรูปแบบหรือกระบวนการของหลักสูตร แตใชคําตาง ๆ กัน เชน บัณฑิต ฉัตรวิโรจน 
(2550) กลาววา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในขณะท่ีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาครูดวยกระบวนการ
การศึกษาผานบทเรียนของ ชารินี ตรีวรัญู (2550) พบวามีข้ันตอนการกําหนดเปาหมายนักเรียนเปน
ลําดับข้ันแรกเชนกัน 

3) องคประกอบดานการทดลองฝกปฏิบัติ/การนําความรูไปใช 
   การพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูนอกจากการใหความรู  ความตระหนัก  กําหนด

เปาหมายประเด็นพัฒนาสมรรถภาพเฉพาะท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับครูหรือนักศึกษาแลว การฝกปฏิบัติจะ
เปนการพัฒนาทักษะการปฏิบัติ จากการสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาครู หรือนักศึกษาครูท่ี
ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะห พบวางานวิจัยไดกําหนดข้ันตอนของการทดลองฝกปฏิบัติใหในองคประกอบการ
พัฒนา แตลําดับของข้ันตอนการพัฒนาอยูในลําดับตางๆ กัน 

การนําการทดลองฝกปฏิบัติไปใชในการพัฒนาครูมีการฝกปฏิบัติดานการฝกความรับผิดชอบ 
โดยแบงเปนฐานความรับผิดชอบ ท่ีการพัฒนากอนใหฝกปฏิบัติตองผาน การสรางความตระหนักมากอน 
(วรนาถ โมลีเอร 2550) ในขณะท่ี วรลักษณ ชุมสาย ณ อยุธยา (2548) กลาวถึง การพัฒนาอารมณและ
จริยธรรม สําหรับนักศึกษาใชการฝกปฏิบัติโดยการทํากิจกรรมการฝกสมาธิ และการมีสวนรวมใน
กิจกรรมการพัฒนาตามรูปแบบ ในขณะท่ีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครู มีข้ันการนํา
ความรูจากองคประกอบการพัฒนาไปทดลองปฏิบัติโดยจัดการเรียนการสอนกับนักเรียน ไดแก การนํา
ความรูจากพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของโฟรแม็ทซีสเต็มไปใชสอนนักเรียน (วิเชียร หรู
วิจิตรพงษ 2549) การปฏิบัติโดยใหผูท่ีรับการพัฒนาสอนและสังเกตขณะสอน (ชาลินี ตรีวรัญู 2550) 
การใหนักศึกษาครูนําความรูไปใชฝกปฏิบัติการสอน (บัณฑิต ฉัตรวิโรจน 2550) การใหครูปฏิบัติงาน
จริงในโรงเรียน (หฤทัย อนุสรรราชกิจ 2549) การนําสมรรถภาพท่ีพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน (วิภาวรรณ 
วงษสุวรรณคงเผา 2548)  

จากการศึกษางานวิจัยพัฒนาครูหรือนักศึกษาครูดังกลาวจะเห็นไดวาองคประกอบในการ
พัฒนาครูนั้นตองมีข้ันตอนของการฝกปฏิบัติแตรูปแบบของการฝกปฏิบัติจะมีความแตกตางกันออกไป
ข้ึนกับสมรรถภาพท่ีตองการพัฒนา ซ่ึงจากการศึกษางานวิจัยของผูวิจัยพบวาการปฏิบัติแบงเปน 2 กลุม 
การปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณท่ีตองการพัฒนา (วรลักษณ ชุมสาย ณ อยุธยา 2548) (วรนาถ 
โมลีเอร 2550) กลุมท่ี 2 เปนการนําความรูความสามารถท่ีไดรับการพัฒนาไปใชฝกปฏิบัติ ไดแก 
ความสามารถดานการจัดการเรียนการสอน (วิเชียร หรูวิจิตรหงษ 2549) (หฤทัย อนุสรรราชกิจ, 2549) 
(บัณฑิต ฉัตรวิโรจน 2550) (ชาริณี ตรีวรัญู 2550) ในขณะท่ีวิภาวรรณ วงษสุวรรณคงเผา (2548) ให
นักศึกษานําสมรรถภาพท่ีพัฒนา คือ การขยายความคิด การเชื่อมโยงมโนทัศนและการถายโยงการ
เรียนรูไปใชในการปฏิบัติงาน 
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4) องคประกอบดานการประเมินการปฏิบัติ/การนําความรูไปใช 
      การพัฒนาครูเปนกระบวนการท่ีมีรูปแบบการพัฒนาไดหลายรูปแบบ เชน การอบรม การ
ใหศึกษาสื่อดวยตนเอง การเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  ซ่ึงทุกรูปแบบเปน
กระบวนการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  หรือการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยมุงพัฒนา
ความรู ทักษะ เจตคติ (Blanchard and Thacker 2004) ผลของการพัฒนาครูดวยรูปแบบของการ
พัฒนาตาง ๆ นั้น การประเมินผลการปฏิบัตินับเปนองคประกอบสําคัญท่ีจะตรวจสอบผลการพัฒนา 

จากการศึกษาสังเคราะหงานวิจัยพัฒนาครูและนักศึกษาครูภายในประเทศของผูวิจัย พบวา
การประเมินผลการปฏิบัติหรือการปฏิบัติงานเปนองคประกอบ โดยเฉพาะงานวิจัยท่ีมุงพัฒนา
สมรรถภาพการปฏิบัติงาน รูปแบบการประเมินมีความแตกตางกัน เชน การสืบสอบผลการปฏิบัติ การ
อภิปรายสะทอนผลการปฏิบัติ (ชาริณี ตรีวรัญู 2550) การศึกษาผลท่ีไดรับ (วิเชียร หรูวิจิตรพงษ 
2549) และการประเมินผล (วรลักษณ ชุมสาย ณ อยุธยา 2548) Kong (2002) ไดวิจัยศึกษารูปแบบ
ของการประเมินพบวา มี 3 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1 เปนรูปแบบการประเมินเพ่ือพัฒนาดานการศึกษา
เฉพาะของบุคคล (the individual academic) เปนการประเมินปรับปรุงการสอนเฉพาะของบุคคล 
รูปแบบท่ี 2 การประเมินโดยกลุมเพ่ือน (the peer reviewer) และรูปแบบท่ี 3 การใหนักเรียนหรือ
ผูเรียนประเมินผลการปฏิบัติการสอนของผูสอน (the colleague-mentor) โดยพ่ีเลี้ยงหรือผูรวมงาน
ประเมินจากการสะทอนคุณคาการสอนจากแฟมสะสมงานเพ่ือสะทอนใหผูรับการประเมินปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง (Self-Improvement) การกําหนดขอบเขตของเนื้อหา กระบวนการเรียนรู กระบวนการ
ท่ีตองการตรวจสอบและประเมิน ใหคําแนะนําในการนําเสนอและวิเคราะหผลและการพัฒนาระบบการ
เก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน 

5) องคประกอบดานการแลกเปล่ียนเรียนรู 
    การเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรูทักษะปฏิบัติ และการพัฒนาเจตคติ ในยุคการเรียนรูปจจุบัน 

การจัดกิจกรรมใหผูรับการพัฒนาไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดประสบการณของแตละคน จะทําใหผูรับ
การพัฒนา และบูรณาการความรู ฝกการเรียนทําใหความรูนั้นอยูในความจําระยะยาว และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเปนการรับรูจากการสื่อสารดวยภาษา ชวยเสริมใหเกิดความรูความเขาใจสามารถ
ประยุกตใชความรู สอดคลองกับวิธีการเรียนรูในชีวิตประจําวัน 

จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาครู พบวา มีงานวิจัยท่ีใชกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเขา
มาเปนองคประกอบของรูปแบบในการพัฒนา กิจกรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรูประกอบดวยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู หลังจากผูเขารับการพัฒนาไดฝกปฏิบัติโดยใชกิจกรรมการทํางานแบบรวมมือ การ
รวมอภิปรายและสะทอนผลการปฏิบัติรวมถึงการมีสวนรวมของผูรู  การใชกิจกรรมการสะทอนการ
เรียนรูประสบการณท้ังประสบการณเดิมและประสบการณใหมแลวสรุปเปนแผนความรูความคิดใหมข้ึน 
การสะทอนการรูคิด โดยผานกิจกรรมการอภิปราย การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) และ
กิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม  

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาครู  
      จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศเก่ียวกับการพัฒนาครู/นักศึกษาครู ไดแก งานวิจัยของ 
Murphy and Timmius (2008); Gerais, Driel and Watzke (2004); Shnellert, Bulte and 
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Higginson (2007); Chitph, Simon and Galipean (2006); Donahne and Stnart (2006); Mule 
(2006) ผูวิจัยไดวิเคราะหและสรุป รูปแบบการพัฒนาควรมี 4 องคประกอบ คือ องคประกอบดานการให
หลักการ ความรูและความตระหนัก องคประกอบดานการวิเคราะห/วิจารณ องคประกอบดานการฝก
ปฏิบัติ และองคประกอบดานการประเมินผลการปฏิบัติ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. องคประกอบดานการใหหลักการ ความรู และความตระหนัก 
       ากงานวิจัยตางประเทศท่ีศึกษา พบวา งานวิจัยท้ัง 7 เรื่อง มีการใหความรูหลักการและ
ความตระหนัก ตอครู นักศึกษาครูท่ีรับการพัฒนาสมรรถภาพ วิธีการใหความรู หลักการ และความ
ตระหนักแตกตางกัน ประกอบดวย การใหผูรับการพัฒนาทําความเขาใจตอ สภาพและปญหาของการ
จัดการเรียนการสอนแลวหาแนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพดวยตนเอง จะเปนการชวย
ใหครูผูรับการพัฒนาและควบคุมการสอนของตนเองได (Murphy and Timmius 2008) ในขณะท่ี
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาครูวิทยาศาสตรของ Just, Gerais and Driel (2006) มุงสรางความรูความเขาใจ ตอ
รูปแบบท่ีครูวิทยาศาสตรตองใชและตองการใหครูผูวิจัยการพัฒนานําไปใช ซ่ึงประกอบดวย ความรูความ
เขาใจตอรูปแบบ การสราง ความจําเปนท่ีตองใช และวิธีการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะ
เห็นไดวางานวิจัยเพ่ือพัฒนาครูวิทยาศาสตรดังกลาว ใหความรูและสรางความตระหนักตอความจําเปนท่ี
ตองนําไปใชในการสอนวิทยาศาสตร นอกจากนี้ยังมีองคประกอบของการใหความรูในลักษณะท่ีใกลเคียง
กับงานวิจัยดังกลาว ไดแก การใชการศึกษาขอมูลกอนปฏิบัติ (Shnellert, Bulte and Higginson 2007) 
การพัฒนาความรู (knowledge) กอนกําหนดกรอบโครงรางการท่ีตองปฏิบัติ (Chitpin, Siwon and 
Galipeay 2008) ในขณะท่ีงานวิจัยรูปแบบใหความรูจากงานวิจัยดังกลาวมานั้น เปนการใหความรู
โดยตรงเพ่ือสรางความรูความเขาใจในขณะท่ีมีงานวิจัยท่ีมุงใหความรูความเขาใจดวยการใหผูรับการ
พัฒนาศึกษา วิเคราะหดวยตนเอง โดยวิเคราะหหลักสูตร วิเคราะหการปฏิบัติจากประสบการณท่ีผานมา 
กอนท่ีจะฝกใหปฏิบัติ (Donahne and Stuart 2006) การใหนักศึกษาผูรับการพัฒนาสอบถามขอมูล 
คนควา ในลักษณะของการศึกษาวิจัยในประเด็นท่ีตนสนใจ รวมกับครูพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศกประจํา
โรงเรียน (Mule 2006) และการพัฒนาความรูความเขาใจตองานการสอน ตอเนื่องจากการพัฒนาความ
สนใจตนเอง ซ่ึงเปนการพัฒนาตามลําดับข้ันการพัฒนา (Stage Theory) และมีความแตกตางจากงานวิจัย
มุงพัฒนาความรูความเขาใจตองานท่ีจะใหผูรับพัฒนาโดยตรง แตมุงใหความสําคัญตอความสนใจตนเอง
ของผูเขารับการพัฒนากอนท่ีจะพัฒนาความรูความเขาใจตองานการสอน (Watzke 2004)  

จากผลการสังเคราะหงานวิจัยสรุปไดวา การพัฒนาความรูความเขาใจ  ความตระหนักตอ
สมรรถภาพท่ีตองพัฒนาเปนองคประกอบท่ีสําคัญ แตรูปแบบการพัฒนามีท้ังการใหความรู การสรางความ
ตระหนักตอตนเองโดยตรง การใหศึกษา วิเคราะห แลวเกิดความรูความเขาใจและพัฒนาตนเอง 

2. องคประกอบดานการวิเคราะห/วิจารณ 
   การวิเคราะห  วิจารณ  เปนการสรางความรู  ความเขาใจ  ใหเกิดข้ึนกับผูรับการพัฒนาได

ทางหนึ่ง  ซ่ึงเปนความรูความเขาใจท่ีผูรับการพัฒนาเกิดความรู ความเขาใจดวยตนเองอยางลึกซ้ึง
มากกวาการรับความรูอยางเดียว แตควรเปนองคประกอบท่ีตอเนื่องจากการใหผูรับการพัฒนาไดมีความรู
ความเขาใจตอสิ่งท่ีจะพัฒนากอนจึงจะวิเคราะหวิจารณใหเขาใจอยางลึกซ้ึงยิ่งข้ึน จากการศึกษางานวิจัย
เพ่ือพัฒนาครู  พบวา มีองคประกอบดานการใหผูรับการพัฒนาวิเคราะห วิจารณกอนปฏิบัติการ ดังนี้ 
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Murphy and Timmans (2008) วิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาครูพยาบาลในดานการสอนดวยวงจรการวิจัย
เชิงสะทอน (Reflection Action Research Cycle) โดยใหครูพยาบาลวิเคราะหปญหาจากแผนการสอน 
คนหาแนวทางการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ดวยตนเอง ในทํานองเดียวกัน Danahne and Stuart (2006) 
ฝกนักศึกษาครูดานการสอนบูรณาการศิลปะในวิชาอ่ืน ๆ โดยใหนักศึกษาวิเคราะหหลักสูตร วิเคราะหการ
เรียนท่ีผาน ๆ มา เก่ียวกับการบูรณาการศิลปะเขาไปในการเรียนการสอนกอนท่ีนักศึกษาครูเหลานี้จะ
พัฒนาแผนการสอน และสามารถสอนแบบบูรณาการศิลปะในวิชาตาง ๆ นอกจากนั้นงานวิจัยท่ีศึกษายัง
ไดใชวิธีการฝกวิเคราะหควบคูกับการฝกปฏิบัติ ไดแก การวิเคราะหนําความเขาใจและการวิเคราะหเพ่ือ
ออกแบบการเรียนการสอน (Justi, Gerais and Driel 2006 ) การวิเคราะหขอมูล กําหนดเปาหมาย และ
เกณฑการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติ (Shuellert, Butter and Higginson 2007) 
การวิเคราะหเพ่ือกําหนดกรอบการปฏิบัติ โครงงานดวยนักศึกษาเอง (Chitpin, Simon and Galipean 
2008) และวิเคราะหขอมูลจากโครงการสอบถามขอมูลดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวยตัว
ของนักศึกษาเอง ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาความรูความเขาใจตอประเด็นพัฒนาท่ีนักศึกษาครูฝกสอนสนใจ 
(Mule 2006) 

การวิเคราะห วิจารณ เปนกระบวนการพัฒนาความรูความเขาใจใหกับผูรับการพัฒนาดวยการ
สรางความรูความเขาใจดวยตนเอง ซ่ึงมีรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาตางกัน  อาจเปนวิเคราะหวิจารณ เพ่ือ
ทําความเขาใจ  วิเคราะหและปฏิบัติ  และวิเคราะหวิจารณจากขอมูลท่ีศึกษา  

การพัฒนาครู การปฏิบัติควบคูกับการพัฒนาไดนํามาใชเปนองคประกอบของรูปแบบการ
พัฒนาครู จากงานวิจัย พบวาองคประกอบของรูปแบบไดกําหนดใหผูรับการพัฒนาสมรรถภาพตอง
ปฏิบัติตามสมรรถภาพท่ีตองการพัฒนากิจกรรมการปฏิบัติของรูปแบบกําหนดไวไมแตกตางกัน งานวิจัย
เพ่ือพัฒนาครูพยาบาลของ Timmins and Murphy ( 2008) กําหนดใหครูพยาบาลพัฒนาวิธีสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพดวยตนเองหลังจากครูพยาบาลไดวิเคราะหและทําความเขาใจกับปญหาแลว และงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาครูหรือนักศึกษาครูของ Just, Gerais and Driel (2006); Shnellert, Butler and 
Higginson (2007); Chitpin, Simon and Galipean (2008); Donahne and Stuart (2006); Mule 
(2006) ตางก็ใหครูหรือนักศึกษาครูตองปฏิบัติการวางแผนการสอนตามสมรรถภาพท่ีผูวิจัยตองการ
พัฒนา ซ่ึงงานวิจัยดังกลาวตางก็ใหครูหรือนักศึกษาครูท่ีรับการพัฒนาไดปฏิบัติจริงกับนักเรียนใน
โรงเรียน หลังจากครูหรือนักศึกษาครูไดรับการพัฒนาความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และวิเคราะห 
วิจารณ จนเกิดความรูความชํานาญแลว 

3. องคประกอบดานการประเมินผลการปฏิบัติ 
    การประเมินผลการปฏิบัติเปนการตรวจสอบความรู ทักษะ การปฏิบัติตามสมรรถภาพท่ีตอง

พัฒนาสําหรับครูหรือนักศึกษาครู ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีขาดไมไดของการปฏิบัติงาน จากการศึกษางานวิจัย 
พบวามีงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาครูและนักศึกษาครูในดานสมรรถภาพ การจัดการเรียนการสอนได
กําหนดการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติการสอนเปนองคประกอบของการพัฒนาหลังผูรับการ
พัฒนาไดปฏิบัติงานการสอนนักเรียนในสถานศึกษา ไดแก การประเมินการพัฒนาการเรียนการสอนดวย
ตนเอง (Murphy and Timmius 2008) การประเมินการสอนดวยการใชแบบจําลองในการสอนวิชา
วิทยาศาสตร (Justi, Gerais and Driel 2006) ในขณะงานวิจัยเพ่ือเปลี่ยนแปลงการสอนของครูสัญญาตอง
ไปสูครูวิชาชีพกําหนดใหมีการประเมินและปรับปรุงตลอดเวลาท่ีปฏิบัติการเรียนการสอนของครูสัญญาจาง 
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(Shnellert, Butler and and Higginson 2007) นอกเหนือจากนั้นงานวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาฝกสอน 
ของ (Mule 2006) กําหนดใหนักศึกษานําผลการศึกษาขอมูลขณะฝกสอนมาจัดสัมมนาเพ่ือเสนอผลจาก
การศึกษาคนควาดวยการสอบถาม ซ่ึงนับเปนการประเมินผลจากการศึกษาของนักศึกษารูปแบบหนึ่ง
เชนกัน 
 

งานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะครูดีในประเทศไทย 
จากการศึกษางานวิจัย และคนควาของทานพุทธทาสภิกขุ (2524) สุมน อมรวิวัฒน (2536), อําไพ 

สุจริตกุล (2536), ท.กลวยไม ณ อยุธยา (2537), สิริพร บุญญานันท (2537), ไพฑูรย สินลารัตน 
(2537), ประกอบ คุปรัตน (2539) และสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2537) ผูวิจัย พบวาครูท่ีดีควรมี
คุณลักษณะท่ีจําเปน 3 ดานตอไปนี้  

ดานคุณลักษณะ 
1. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และพรอมท่ีจะพัฒนาวิชาชีพของตนอยูเสมอ 
2. ประพฤติตนเปนแบบอยางแกผูเรียน ท้ังดานศีลธรรม วัฒนธรรม กิจนิสัย สุขนิสัย และ

อุปนิสัย ตลอดจนมีความเปนประชาธิปไตย 
3. ใฝรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ  
4. มีความเมตตาแกศิษย และเห็นคุณคาของศิษย 
5. มีสุขภาพสมบูรณ 
6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคทางวิชาการ และสามารถใชกระบวนการคิดวิเคราะหเพ่ือแกไข

ปญหาตาง ๆ ได 
7. มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน และสามารถเปนผูนําชุมชนได 
8. สามารถใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ภาษา และการวิจัยเพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง 
9. สามารถพัฒนาตนเองใหเปนครูแบบใหมในระบบสากลได คือ 
 - เปนครูท่ีเนนความหลากหลายเพ่ือตอบสนองตอผูเรียนเปนหลัก แนะนําผูเรียนสามารถ

พัฒนาเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพและสรางสรรค และใหขอมูลสะทอนกลับผูเรียนไดอยางตอเนื่อง 
 - รูวิทยาการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน เพราะการศึกษายุคใหม

เปนการศึกษาผานสื่ออิเล็กทรอนิคสมากข้ึน 
 - เปนครูท่ีตองไปหานักเรียนมากข้ึน เขาเยี่ยมชุมชนไดมากข้ึน 

 
ดานความรูของครู 
1. มีความรูในวิชาท่ีสอนอยางแทจริง สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีในศาสตรความรูมาสูการปฏิบัติ

ได ท้ังการปฏิบัติในระดับสากลและในระดับทองถ่ิน 
2. มีความรูดานการวิจัย วิทยาการคอมพิวเตอรและภาษาเพ่ือเปนเครื่องมือในการ แสวงหา

ความรู 
3. มีความรูดานเทคนิคการสอน จิตวิทยา การวัดและประเมินผล และสามารถประยุกตใชใน

การจดักิจกรรมการเรยีนการสอน 
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4. รูขอมูลขาวสารรอบตัว และเรื่องราวในทองถ่ิน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู และฝกใหผูเรียน
คิดวิเคราะหวิจารณได 

 
ดานการถายทอดความรู 
1. สามารถประยุกตใชเทคนิคการสอนตาง ๆ เพ่ือจัดบรรยากาศการเรียนรูท่ีนาสนใจ และ

ผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาวิชาท่ีเรียน ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงความรูนั้นสูการนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได หรือใชในการเรียนรูตอไป 

2. สามารถอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีศีลธรรม วัฒนธรรม กิจนิสัย สุขนิสัย และอุปนิสัย 
รวมท้ังรักในความเปนประชาธิปไตย เพ่ือเปนบรรทัดฐานในการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางปกติ
สุข 

3. สามารถพัฒนาใหผูเรียนใฝรู และกาวทันเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถใชภาษา สื่อสารกัน
ได เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ และสามารถใชเครื่องมือตาง ๆ ในการแสวงหาความรูและ
เรียนรูไดดวยตนเอง 

4. สามารถพัฒนาใหผูเรียนมองกวาง คิดไกล และมีวิจารณญาณท่ีจะวิเคราะหและเลือกใช
ขาวสารขอมูลใหเกิดประโยชนตอตนเองได 

5. พัฒนาใหผูเรียนเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ของชุมชน สามารถนําความรูไปประยุกตใช เพ่ือ
พัฒนาชุมชน และแกปญหาตาง ๆ ในชุมชนได 

 
 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูในตางประเทศ 
  สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญ่ีปุน เกาหลี มาเลเซีย และเวียดนามประสบปญหา
เก่ียวกับการผลิต การใช การพัฒนา และการสงเสริมครูและวิชาชีพครูเชนเดียวกับประเทศไทย ปญหา
เก่ียวกับวิชาชีพครูท่ีประเทศเหลานี้ประสบ  อาจสรุปไดเปน 6 กลุม ดังนี้ 

1. ปญหาท่ีทุกประเทศประสบคลายๆ กัน คือ คนเกงสวนใหญไมเขาเรียนครู  
2. มีการผลิตครูเกินความตองการในบางสาขาวิชาและขาดแคลนในบางสาขาวิชา โดยเฉพาะ

ครูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลี และเวียดนาม 
3. คุณภาพบัณฑิตครูยังไมเปนท่ีพอใจของผูใชครูและสังคมเทาท่ีควร เชน  ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุน เกาหลี และเวียดนาม 
4. ครูเกงครูดีไมไดรับการสงเสริมใหมีบทบาทในสังคมเทาท่ีควร และมีแนวโนมจะออกจาก

วิชาชีพครูมากข้ึน เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด ออสเตรเลีย ญี่ปุน เกาหลี และมาเลเซีย  
5. ครูขาดคุณภาพ จริยธรรม จรรยาบรรณครู เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เกาหลี 

และมาเลเซีย 
6. ครูไมพัฒนาตนเอง เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนในทุกประเทศท่ีระบุขางตน  
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3.แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน 
 

3.1 ความหมายของรูปแบบ 
 นักวิชาการท้ังไทยและตางประเทศไดใหความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนไวในมิติ
ตาง ๆ กันสวนใหญกลาวไวสอดคลองกัน แตอาจมีรายละเอียดมากนอยตางกันดังตอไปนี้ 
 Good (1995 : 459) ไดใหความหมายของรูปแบบไววาเปนวัตถุ หรือระบบ หรือกระบวนการท่ี
ใชแทนสิ่งนั้น โดยดํารงคุณลักษณะของทุกสวนไวใหเหมือนเดิม 
 สารานุกรมสแตนฟอรดดานปรัชญา (Stanford Encyclopedia of Philosophy  2006 : 671) 
ไดใหความหมายของรูปแบบในลักษณะสอดคลองกับการใหความหมายของ Good วา รูปแบบเปน
ระบบหรือโครงสรางท่ีถูกสรางข้ึนมาจากทฤษฎีท่ัวไปเพ่ือพรรณนาและอธิบายปรากฏการณนั้น ๆ 
 Henderson (1996 : 65) ไดใหความหมายวารูปแบบ คือโครงสรางท่ีถูกนําเสนอเพ่ือใช
วินิจฉัยความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีสรางมาจากเหตุการณ การหยั่งรู ดวยวิธีการอุปมาอุปมัย 
หรือไดมาจากทฤษฎี รูปแบบจึงไมใชทฤษฎ ี
 ทิศนา แขมมณี (2550 : 220) ไดกลาวอธิบายความหมายของรูปแบบโดยขยายความจาก
ความหมายของนักการศึกษาท้ังสามทานวา รูปแบบเปนเครื่องมือทางความคิดท่ีบุคคลใชในการสืบสอบ
หาคําตอบ ความรู ความเขาใจในปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน โดยสรางมาจากความคิด ประสบการณ การใช
อุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎี หลักการตางๆ และแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน เปน
คําอธิบาย แผนผัง ไดอะแกรม หรือแผนภาพ ชวยใหตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเขาใจไดชัดเจนข้ึน 
รูปแบบจึงไมใชทฤษฎ ี
 คําวารูปแบบดังกลาว วิชัย วงษใหญ (2543 : 4) ใชคําวา “ตัวแบบ” (Models) ซ่ึงหมายถึง
ลักษณะการจําลองสภาพความเปนจริงวาถาจะใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวนั้นจะมีสิ่งใดบางท่ีนาจะ
ไดนํามาศึกษาและพิจารณา เพราะตัวแบบเปนสิ่งท่ีไดมาจากการเลือกแตละทางท่ีมีระดับการบรรลุ
วัตถุประสงค 
 Kapland  (1994 อางถึงใน พยุงศักด์ิ จันทรสุรินทร 2543 : 194)  นิยามความหมายของรูปแบบ
สอดคลองกับนิยามดังท่ีกลาวมา แตเพ่ิมเติมเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใชใหเกิดประโยชน ดังนี้ เรื่องแรก 
รูปแบบนําไปสูการทํานายผลท่ีพิสูจนไดโดยการสังเกต เรื่องท่ี 2 โครงสรางรูปแบบควรแสดงถึงกระบวนการ
ท่ีใหเหตุผลอันสัมพันธกับเรื่องท่ีกําลังวิจัยอยู เรื่องท่ี 3 รูปแบบท่ีดําเนินการอธิบายและกอใหเกิดจินตนาการ
ในการสรางมโนทัศนหรือความสัมพันธใหม ๆ อันเปนผลมาจากการวิจัย และ เรื่องท่ี 4 รูปแบบควรมี
ความสัมพันธเชิงโครงสรางมากกวามีความสัมพันธเชิงสัมพันธ (association relationship) 
 ผูวิจัยพิจารณาความหมายของรูปแบบจากการนิยามความหมายของนักการศึกษาดังกลาว
สรุปขอคิดเห็นจากการนิยามความหมายของรูปแบบไดวา รูปแบบ หมายถึง  ระบบหรือโครงสรางท่ีเกิด
จากทฤษฎี ประสบการณ การคาดการณ นําเสนอในรูปของขอความหรือแผนผัง ซ่ึงจากการศึกษานิยาม
ความหมายของรูปแบบผูวิจัยนําไปใชในการพัฒนารูปแบบของการวิจัยในครั้งนี้  โดยนําแนวคิดท่ีวา
รูปแบบตองเกิดจากทฤษฎีและแนวคิด  จึงไดพัฒนาจากรูปแบบโดยทบทวนแนวคิดตางๆ  และขอมูลท่ี
ไดจากงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเปนรูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ี
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  
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3.2 องคประกอบของรูปแบบ 
 นักการศึกษาไดอธิบายถึงองคประกอบของรูปแบบได 4 องคประกอบดังนี้ (Husen and 
Postlethwaite 1994 : 3865; ทิศนา แขมมณี 2550 : 220) 
 1. รูปแบบสามารถนําไปสูการทํานายผลท่ีตามมา สามารถทดสอบ/สังเกตได  
 2. มีความสัมพันธเชิงสาเหตุ อธิบายปรากฏการณเรื่องนั้น / ปรากฏกลไกเชิงสาเหตุท่ีกําลัง
ศึกษาและอธิบายเรื่องท่ีกําลังศึกษา 
 3. รูปแบบชวยจินตนาการสรางความคิดรวบยอด ความสัมพันธของสิ่งท่ีกําลังศึกษา/ชวย
สืบเสาะความรู และ  
 4. รูปแบบมีความสัมพันธเชิงโครงสรางมากกวาความสัมพันธเชิงเชื่อมโยง 
 จากประเด็นสรุปองคประกอบของรูปแบบดังกลาวขางตนนั้น สามารถขยายความ
องคประกอบของรูปแบบเพ่ิมเติมใหเห็นถึงองคประกอบของรูปแบบใหชัดเจนยิ่งข้ึน  รูปแบบจะตองมี
การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบวาเปนไปตามท่ีทํานายผลไวหรือไม มีองคประกอบปญหาและความ
จําเปนของรูปแบบท่ีจัดทําข้ึน  เพ่ืออธิบายความสัมพันธเชิงสาเหตุ อธิบายปรากฏการณเรื่องนั้น  หรือ
ปรากฏกลไกเชิงสาเหตุท่ีกําลังศึกษา  และอธิบายเรื่องกําลังศึกษามีองคประกอบท่ีเกิดจากใชรูปแบบนี ้ 
จะชวยสรางความคิดรวบยอด  ความสัมพันธของสิ่งท่ีกําลังศึกษาและองคประกอบมีความสัมพันธในเชิง
โครงสรางมากกวาเชิงเชื่อมโยง เพ่ือชวยใหการสืบเสาะความรูบรรลุผล 
 
3.3 ลักษณะของรูปแบบท่ีดี 
 Keeves (1988) กลาวไววา รูปแบบท่ีใชประโยชนไดควรจะมีขอกําหนด (Requirement) 4 
ประการ คือ 
 1. รูปแบบ ควรประกอบดวยความสัมพันธอยางมีโครงสราง (Structural Relationship)  
มากกวาความสัมพันธท่ีเก่ียวเนื่องกันแบบรวม (Associative Relationship) 
 2. รูปแบบ ควรใชเปนแนวทางในการพยากรณผลท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถถูกตรวจสอบไดโดย
การสังเกต ซ่ึงเปนไปไดท่ีจะทดสอบรูปแบบพ้ืนฐานของขอมูลเชิงประจักษได 
 3. รูปแบบ ควรจะตองระบุหรือชี้ใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา ดังนั้น 
นอกจากรูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณได ควรใชอธิบายปรากฏการณไดดวย 
 4. รูปแบบ ควรเปนเครื่องมือในการสรางมโนทัศนใหม และสรางความสัมพันธของตัวแปรใน
ลักษณะใหม ซ่ึงเปนการขยายในเรื่องท่ีกําลังศึกษา 
 สรุปไดวาลักษณะของรูปแบบท่ีดีสามารถนําไปใชประโยชนไดตองประกอบดวยความสัมพันธ
อยางมีโครงสรางมากกวาความสัมพันธท่ีเก่ียวเนื่องกันแบบรวม ใชเปนแนวทางในการพยากรณผลท่ี
เกิดข้ึนสามารถตรวจสอบไดดวยการสังเกต  ตองระบุกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีตองการศึกษา  และเปน
เครื่องมือในการสรางแนวคิดใหม และสรางความสัมพันธของตัวแปรท่ีกําลังศึกษาใหมได  ซ่ึงรูปแบบการ
พัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูก็ถือเปนรูปแบบท่ีมีลักษณะท่ีสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมของ
นักศึกษามาบูรณาการกับความรูใหม โดยใชการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูและยืนยันความม่ันใจ พรอม
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กับสรุปเปนความรูใหมได และเชื่อมโยงอางอิงไปสูการนําไปปรับใชในสถานการณใหมไดอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
 จากเอกสารเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบตามความหมายของ
รูปแบบ ประเภทของรูปแบบ องคประกอบของรูปแบบ ลักษณะของรูปแบบท่ีดี และการตรวจสอบ
รูปแบบ สรุปไดวา รูปแบบเปนการจําลองภาพในอุดมคติของสภาพความเปนจริงท่ีนําไปสูการอธิบาย
คุณลักษณะสําคัญของสิ่งท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน เพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ ไมมีองคประกอบตายตัว 
หรือรายละเอียดทุกแงมุมโดยผานกระบวนการทดสอบอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดความแมนยําและ
เชื่อถือได ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณา
การกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  มีองคประกอบท่ีสัมพันธและเชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท้ัง
ในและนอกหองเรียน มีการติดตามตรวจสอบท่ีสามารถใชเปนระบบตรวจสอบได มีความยืดหยุนตาม
สภาพการณท่ีปรากฏ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูท่ีกําหนดไว 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 
 วิชัย   วงษใหญ  และมารุต   พัฒนผล (2552:91-92)  ไดเสนอแนวคิดการจัดการเรียนรูไววา 
การจัดการเรียนรูท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงใหผูเรียนไดองคความรูและสามารถเรียนรูการเปลี่ยนแปลงจาก
โลกภายนอก  โดยการปรับเปลี่ยนใหผูเรียนเรียนรูโดยเนนกระบวนการคิดท่ีเปนระบบ ซ่ึงผูเรียนจะตอง
มีโอกาสท่ีจะคิดใครครวญ  ทํากิจกรรมทบทวนพิสูจนและนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงพ่ึงตนเองได 
สรางสรรคเพ่ือสวนรวมซ่ึงแนวคิดสําคัญประกอบดวย 

1. การจัดการศึกษาและกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
2. ความรูจะตองมาจากการปฏิบัติจริง  สวนทฤษฎีหลักการเปนการสงเสริม 
3. การเรียนรูเริ่มตนท่ีตัวผูเรียน จากสภาพจริง 
4. ความกาวหนาทางการเรียนรูข้ึนอยูกับความสามารถของผูเรียนและเวลาท่ีเหมาะสม 
5. การเรียนรูคือเวลาท่ีผูเรียนตองการสิ่งนั้น 
6. การเรียนรูตองมีจุดหมาย  มีระบบการดําเนินการท่ีชัดเจน 
7. ความสุขท่ีเกิดข้ึนในขณะทํากิจกรรม ดวยบรรยากาศเปนกันเองสรางสรรคสังคมแหงการ

เรียนรู  สรางโอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู  กระตุนใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมและคนพบ
ความรูดวยตนเอง 
 
3.4 ลักษณะของการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

ลักษณะการการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพสุวิทย  มูลคําและอรทัย มูลคํา (2544:55) วัฒนาพร  
ระงับทุกข (2545:20)  ไดเสนอไวดังนี้ 

1. สอดคลองกับผลการเรียนรู ท่ีคาดหวัง  หรือจุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดทุกขอ                     
โดยการจัดกิจกรรมตองสรางเสริมพฤติกรรมและทักษะทุกดาน ตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  หรือ
จุดประสงคการเรียนรูแลวจะตองสรางมโนทัศนในสาระการเรียนรูหรือเนื้อหาท่ีกําหนดอยางชัดเจน
ครบถวนและทันสมัย 

2. การฝกกระบวนการท่ีสําคัญใหกับผูเรียน  เนนความแตกตางระหวางบุคคล เนนความ
ตองการของผูเรียนเปนหลัก กิจกรรมการเรียนรูควรเปนกิจกรรมท่ีฝกใหผู เรียนไดพัฒนาทักษะ
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กระบวนการท่ีสําคัญซ่ึงมีข้ันตอนตาง ๆ ใหผูเรียนไดแสดงออกหรือปฏิบัติโดยใชรางกาย  ความคิดการ
พูดในการเรียนรู  การปลูกฝงใหผู เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติเปนข้ันตอนติดตัวไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

3.เหมาะสมกับธรรมชาติและวัยของผูเรียน  ผูเรียนคือหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรู  
เพราะหากไมมีผูเรียนแลวการเรียนรูก็จะไมเกิดข้ึน ครูผูสอนจําเปนตองรูพ้ืนฐานของผูเรียนท่ีตนสอน
กอนวาเปนอยางไร   แลวคัดเลือกกิจกรรมการเรียนรู 

4.เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในโรงเรียนและชีวิตจริงสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยรวมถึงใน
หองเรียนในโรงเรียนและในชุมชน ครูตองมีขอมูลวามีวิทยากรทองถ่ินหรือแหลงวิทยาการความรูใดบาง
ท่ีครูผูสอนจะใชได  เพราะมีกิจกรรมบางอยางท่ีครูตองการนํามาใชแตทําไมไดเพราะขาดแหลงวิทยาการ
ท่ีสําคัญ ๆ หรือครูมีเวลาและสถานท่ีเหมาะสมในการจัดกิจกรรมแตละเรื่องเพียงใด  ครูควรออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสภาวะหองเรียน  โรงเรียนและชุมชนโดยพยายามใชประโยชนจากสิ่ง
ท่ีมีอยูแลวใหไดมากท่ีสุด 

5.เนนผูเรียนเปนสําคัญการจัดกิจกรรมการเรียนรูควรเปนกิจกรรมท่ีมุงเนนท่ีประโยชนจะเกิด
กับผูเรียนเปนสําคัญ พยายามสงเสริมใหผูเรียนไดมีบทบาทสําคัญไดเขารวมในกิจกรรมการเรียนรูอยาง
กระตือรือรน ตื่นตัว  ตื่นใจ   ท้ังทางดานรางกาย  สติปญญา  สังคม  อารมณ ตองดําเนินไปดวยความ
เมตตากรุณาตอผูเรียน การท่ีผูเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูตระหนักถึงเวลาท่ีเหมาะสมท่ี
ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูมีบทบาทเปนผูกระทําในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูจะชวยใหผูเรียนเกิด
ความพรอมกระตือรือรนท่ีจะเรียนรู  รวมท้ังเกิดทักษะและพฤติกรรมตามจุดเนนท่ีตองการ 
 
          หลักการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

แนวคิดในการจดัการเรียนการสอนเปนการสนับสนุนการจัดการเรียนรูของนักเรียน ผูท่ีจะเปน
พลังสําคัญของประเทศในอนาคตและเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ การศึกษาจะดีก็ตอเม่ือการจัดการเรียน
มุงเนนไปท่ีการพัฒนาความรูทักษะและทัศนคติตามประเด็นดังนี้ สุวิทย  มูลคําและอรทัย  มูลคํา 
(2544:54) (กระทรวงศึกษาธิการ 2548:11-14) ไดเสนอไวดังนี้ 
  1. การเรียนรูเพ่ือใหเกิดองคความรู(Knowledge) ผูเรียนจะตองมีความเขาใจพ้ืนฐาน                  
ในเรื่องตอไปนี้ 
  1.1 ผูเรียนจะตองไดเรียนรูถึงการเปลี่ยนแปลงและหนาท่ีของสังคมโลก (World  
Social) เศรษฐกิจและสถาบันการเมือง (ไดแก  ความรูทางสังคมวิทยา ความรูทางเศรษฐกิจและ
การเมือง)  

1.2 ตองเรียนรูธรรมชาติวิทยาของโลกและสภาวการณ ตาง ๆ ของโลกและหลักการ
ขององคความรูเก่ียวกับมวลธรรมชาติท้ังปวง 

1.3 ตองเรียนรูในกระบวนการและผลผลิตของความพยายามในการสรางสรรคพัฒนา
ของมนุษย  เชนเรื่อง วาทกรรม  ศิลปะทางกายภาพและทางจักษุประสาท โครงสรางทางทฤษฎี) 
   2. การเรียนรูเพ่ือใหเกิดทักษะ (Skill)  จะตองทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถ
ในเรื่องของตอไปนี้ 
    2.1 ทักษะการคิดอยางพิเคราะห คิดอยางสรางสรรค และการนําเสนอความคิด 
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  2.2 ทักษะการสื่อสารท่ีชัดเจนกับคนอ่ืน ๆ เชน  ระบบการคํานวณทางคณิตศาสตรและ
รูปแบบอ่ืน ๆ ของการแสดงออกและการนําเสนอ 

  2.3 ความมีเหตุผล เชน ความสัมพันธทางปริมาณ  ความนาจะเปน  สัดสวน  อัตราสวน   
  2.4 การประเมินคาการประเมินผลการจัดกลุมเขาพวกและการใชขอมูลอยางมี

ประสิทธิภาพ 
  2.5 การรูจักการปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบของตน  มีผลงานจากการทํางานท่ีนา

ภาคภูมิใจในวิถีการดําเนินชีวิตสวนตนและในโลกของการทํางาน 
 3. เจตคติ (Attitudes) จะตองจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดมีการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้ 

 3.1 การมีคานิยมในตนเอง  ภาคภูมิใจในตนเองและความสามารถของตนเอง 
 3.2 เชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง เพ่ือกาวไปสูหนทางแหงความสําเร็จ 
 3.3 มีแรงจูงใจท่ีจะทํางานท้ังสวนตัวและหมูคณะท่ีมีเปาหมายรวมกัน 
 3.4 ตระหนักในคุณคาของคนอ่ืน  และเคารพสิทธิของผูอ่ืน 
 3.5 มีแรงจูงใจท่ีจะรับผิดชอบตอตนเองและคนอ่ืน  มีความรับผิดชอบท้ังตนเองและสังคม 

 
ประเภทของการจัดการเรียนรู 

    การจําแนกประเภทของการจัดการเรียนรูสามารถจําแนกไดหลายแบบ ข้ึนอยูกับวาจะใช
เกณฑใดมาจําแนกในท่ีนี้  บุญชม   ศรีสะอาด (2537:2-3) ไดจําแนกไวดังนี้ 
  1. จําแนกโดยใชจํานวนผูเรียนและปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนเปนเกณฑ สามารถ
จําแนกได  3 ประเภท คือ การจัดการเรียนรูแบบกลุมใหญ  การจัดการเรียนรูแบบกลุมยอยการจัดการ
เรียนรูแบบรายบุคคล 
  1.1 การจัดการเรียนรูแบบกลุมใหญ มักมีผูเรียนจํานวนมาก ปฏิสัมพันธระหวาง
ครูผูสอนกับผูเรียนเปนแบบทางเดียว (One  way) ผูสอนมีบทบาทเกือบท้ังหมดตัวอยาง ไดแก การ
สอนแบบบรรยาย 
  1.2 การสอนแบบกลุมยอย การสอนประเภทนี้  มุงใหผูเรียนทุกคนในกลุมเขารวม
กิจกรรมการจัดการเรียนรูใหมากท่ีสุด  ผูสอนมีความใกลชิดกับผูเรียนมากข้ึน ตัวอยาง ไดแก การสอน
แบบอภิปรายการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ  การสอนแบบตวิ 
  1.3 การสอนเปนรายบุคคล เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีผูเรียนสามารถเลือกวิธี
เรียนท่ีเหมาะสมกับความสนใจของตนเรียนไปตามความสามารถของตนเองและขณะเดียวกันผูเรียนจะ
ทราบความกาวหนาในการเรียนการสอนของตนเองอยูเสมอ  โดยหลักการจัดการเรียนรูของวิธีนี้
ครูผูสอนจะมีวิธีการเฉพาะแตละบุคคล ซ่ึงประกอบดวยวัตถุประสงค  วิธีการจัดการเรียนรู การ
ประเมินผลการเรียนรู  ความกาวหนาเฉพาะหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ การจัดการเรียนแบบนี้ไดแก  
การสอนแบบสัญญาการเรียนการสอนเฉพาะบุคคล 

 2. การจําแนกโดยใชปริมาณของบทบาทผูสอนกับบทบาทผูเรียนเปนเกณฑ  ซ่ึงจําแนกได 4 
ประเภทยอย ดังนี้ 
  2.1 การสอนท่ีผูสอนเปนแกนหรือเปนศูนยกลาง จะเนนบทบาทของผูสอน เชน การ
สอนแบบบรรยาย  วิธีการสอนแบบสาธิต  การสอนโดยท่ัวไปจะตองมีบทบาทของผูเรียนและผูสอนใน
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การสอนบรรยาย ขณะท่ีผูสอนบรรยาย ผูเรียนจะมีบทบาทฟง คิดตาม  ตีความหมาย จดจําเนื้อหา  
สาระ  จดบันทึกอาจกระทําบทบาทเหลานี้ตลอดเวลาเชนเดียวกับการบรรยายของผูสอน  การท่ีจัดวา
ผูสอนเปนแกนหรือเปนศูนยกลาง  พิจารณาไดวากิจกรรมของผูสอนสามารถกอใหเกิดการเรียนรู  ถา
ผูสอนไมบรรยาย ไมสาธิตใหดูก็ไมเกิดการเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ และบทบาทของผูเรียนเปนบทบาทแบบ
เฉ่ือย(Passive) 
  2.2 การสอนท่ีผูเรียนเปนแกนหรือเปนศูนยกลางเนนบทบาทการทํากิจกรรมของ
ผูเรียนตัวอยางไดแกวิธีการสอนแบบปฏิบัติการ  วิธีการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ  วิธีการสอน
แบบเปนคู  วิธีการสอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการสอนเหลานี้ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการ
กระทํากิจกรรมของผูเรียนเปนสําคัญ 
  2.3 การสอนท่ีเนนผูเรียนและผูสอนมีกิจกรรมรวมกันการสอนสอนแบบนี้ไดแกการ
สอนแบบสัมมนา  การสอนแบบการอภิปราย 
  2.4 การสอนท่ีใชอุปกรณพิเศษ เปนการสอนท่ีจะตองใชบทบาทของการสอนเกือบ
ท้ังหมดอยูท่ีโสตทัศนูปกรณท่ีใช โสตทัศนูปกรณนั้น  ๆ  ตามท่ีมีผูสรางบทเรียนสําเร็จไวแลว 
 

จากการศึกษาองคประกอบในการจัดการเรียนรูสามารถสังเคราะหไดประเด็นในการสรุปได
ดังนี้ (วัฒนาพร ระงับทุกข 2545:23-25) (เยาวภา ทนันชัยบุตร2542:2-3) 

1. มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูหรือจุดประสงคการเรียนรู การเรียนรูท่ีดีจะบอกถึงสิ่งท่ี
คาดหวังจะใหผูเรียนไดรับหากครูไมสามารถวิเคราะหผลการเรียนรู  หรือจุดประสงคการเรียนรูเพ่ือ
กําหนดรูปแบบวิธีการและเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม ครูไมสามารถจัดการเรียนรูได 

2. สาระการเรียนรู มีวิธีการสอนท่ีสามารถใชไดกับผูเรียนลักษณะของเนื้อหาสาระท่ีจะสอน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

3. ผูเรียน มีวิธีการสอนบางวิธีการท่ีสามารถ ใชไดกับผูเรียนหลายวัยหลายประเภท                   
บางวิธีท่ีเหมาะสมกับผูเรียนบางวัย  บางประเภทจึงตองเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกับลักษณะของผูเรียน
นั้น ๆ  จะตองดูความสามารถทางสติปญญา (Learning Abilities)   วิธีการเรียน (Style  of  
Learning) ผูเรียนแตละคนมีความตองการในการเรียนท่ีแตกตางกันออกไป  และประสบการณเดิม 
(Background  of  Experience)  เปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหผูเรียนเรียนรูไดดีและรวดเร็วข้ึน  หาก
ผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานดีก็จะชวยใหผูเรียนไดมีความเขาใจรวดเร็วเนื่องจากเห็นความสําคัญของความรู
เดิมกับความรูใหม 

4. กิจกรรมการเรียนรู เปนการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของผูเรียนรวมกับผูสอน เพ่ือใหผูเรียน
เกิดเรียนรูตามเปาหมายการเรียนรูท่ีกําหนดไว  กิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีดีจะตองไดปฏิบัติมากท่ีสุด  
ผูสอนอาจชวยเสริมใหสมบูรณตามความเหมาะสม 

5. สื่อวัสดุประกอบการสอน  เปนสิ่งท่ีจําเปนในการชวยเหลือใหผูเรียน ไดเรียนรูรวดเร็วข้ึน
ถูกตองชัดเจนยิ่งข้ึน  ตองเปนสื่อการเรียนท่ีมีคุณภาพ   สอดคลองกับเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู 

6. สื่อวัสดุประกอบการสอน เปนสิ่งท่ีจําเปนในการชวยเหลือใหผูเรียน ไดเรียนรูรวดเร็วข้ึน
ถูกตองชัดเจนยิ่งข้ึน ตองเปนสื่อการเรียนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับเนื้อหาและกระบวนการ
เรียนรู 
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7. การวัดและประเมินผล องคประกอบนี้จะชวยใหผูสอนไดทราบวากระบวนการจัดการ
เรียนรูประสบผลสําเร็จไดมากนอยเพียงใด ผูเรียนไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามท่ีกําหนดไวใน
จุดประสงคหรือไม ขณะเดียวกันก็จะทําใหผูเรียนไดทราบผลการปฏิบัติงานของตนเองดวยเพ่ือได
ปรับปรุงใหดีข้ึน ผูสอนจึงตองทําการวัดผลประเมินผลทุกครั้งท่ีสอน เพ่ือไดทราบผลและนํามาปรับปรุง
ท้ังวิธีการจัดการเรียนรูและวิธีการเรียนรูของผูเรียน  

8. เวลา เรื่องเวลาก็เปนองคประกอบท่ีสําคัญหนึ่งท่ีเปนองคประกอบท่ีเก้ือกูลกันตอ
กระบวนการจัดการเรียนรูของผูเรียน ควรจัดเวลาใหเหมาะสมกับมาตรฐานการจัดการเรียนรูและควรจัด
เวลาใหเหมาะสมกับกับศักยภาพการจัดการเรียนรูของผูเรียน เพราะวาการเรียนรูของผูเรียนแตละคน
อาจใหระยะเวลาการจัดการเรียนรูไมเทากัน ดังนั้นครูผูสอนอาจตองคํานึงเปนอยางมากกอนท่ีจะวาง
แผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียน 

9. บรรยากาศและสถานท่ี สถานท่ีท่ีใชเรียนก็จัดไดวาเปนสิ่งท่ีชวยสรางการเรียนรู       เปน
สถานท่ีท่ีจะชวยใหผูเรียนไดยืนนั่งไดสะดวกหรือสะดวกตอการทํากิจกรรม  มีอากาศท่ีถายเทไดสะดวก  
มีกิจกรรมท่ีสามารถไดทํากิจกรรมการเรียนรูอยางพอเพียงหากสถานการจัดการเรียนรูนั้นเปนแหลง
เรียนรูในทองถ่ินก็จะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูไดดียิ่งข้ึน 

10. จํานวนผูเรียน ท่ีจะเปนจะตองคํานึงเปนอยางมากผูเรียนมีจํานวนมากนอยเพียงใด 
กิจกรรมใดท่ีความเหมาะสมท่ีจะจัดใหกับผูเรียนตามจํานวนท่ีมีอยู จํานวนผูเรียนดังกลาวมีความ
เหมาะสมหรือไม 

11. ครูหรือผูสอน เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีขาดไมไดในการจัดการเรียนรู บุคลิกภาพและ
ความสามารถของครูมีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียนมาก ครูจะตองมีความรูความสามารถใน
เนื้อหาวิชา  และมีเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนมีลักษณะเปนกัลยาณมิตร 

 
  ทักษะการจัดการเรียนรู 
ในการจัดการเรียนรูจะตองมีทักษะเฉพาะท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูบรรลุตามเปาหมายสามารถ

จําแนกทักษะการจัดการเรียนรู ซ่ึงชาญชัย อาจิณสมาจาร(2545:15-20) จําแนกออกเปนทักษะกอนการ
จัดการเรียนรู (Pre instructional)   ทักษะระหวางการจัดการเรียนรู (Instruction) และทักษะหลังการ
จัดการเรียนรู (Post instructional)ไดดังนี้ 

การจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การวางแผน  ครูจะตองวางแผนการจัดการเรียนรูใหดี
เพ่ือการจัดการเรียนรู ท่ีดี แตทักษะอะไรท่ีจําเปนเพ่ือการวางแผนท่ีดีในการตอบคําถามดังกลาว  
กระบวนการอะไรท่ีสามารถใหผูเรียนเกิดการเรียนรูกระบวนการท่ีใชจัดการเรียนรูจะลําดับข้ันตอน
อยางไรจึงเหมาะสม ครูจะตองเรียงลําดับในการจัดการเรียนรู ครูจะตองพิจารณาในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู  จัดการเรียนรูเนื้อหาอะไร  ผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคคืออะไร  อุปกรณในการจัดการ
เรียนรูท่ีจําเปนคืออะไร  วิธีท่ีดีท่ีสุดในการสอนท่ีจําเปนคืออะไร   ยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูท่ีดีท่ีสุด
สําหรับการเรียนรูท่ีมีมุงหมายคืออะไร ควรจะจบบทเรียนอยางไรควรประเมินผูเรียนอยางไร   
กระบวนการวางแผนสามารถแสดงเปนลําดับข้ันตอนดังนี้ 
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แผนภาพ 4 กระบวนการวางแผนการจัดการเรียนรู 
 
 

ข้ันตอนท่ี  1 เก่ียวกับการเลือกเนื้อหาท่ีจะสอน เนื้อหาสามารถกําหนดไดโดยการวิเคราะหผล
การเรียนและคูมือหลักสูตร  โดยการตรวจสอบหนังสือเรียนท่ีไดโดยการวิเคราะหผลการเรียนและคูมือ
หลักสูตร  โดยการตรวจสอบแบบเรียนท่ีไดรับการเสนอแนะ หรือโดยการวิเคราะห  ความตองการของ
นักเรียนปกติ  ความตองการของนักเรียนมักถูกกําหนดจากการประเมิน ความตองการของนักเรียน ปกติ
ความตองการของนักเรียนมักถูกกําหนดจากการประเมินการเรียนท่ีผานมาโดยศึกษาในข้ันท่ี  6 และ
จากการสังเกตการณการเรียนในชั้นเรียนในระหวางบทเรียนตาง ๆ  ท่ีผานมา 

ข้ันตอนท่ี 2 เปนข้ันท่ีจะตองตัดสินใจวานักเรียนจะตองรูอะไร และความพัฒนาเจตคติและ
คานิยมอะไรท่ีเก่ียวกับเนื้อหานั้นสิ่งท่ีจําเพาะเหลานี้ถูกระบุในจุดประสงคของบทเรียน  และความ
แสดงออกในรูปของพฤติกรรม หรืออีกนัยหนึ่งเปนการนําเสนอท่ีเราความสนใจจุดประสงคควรระบุอยาง
แนชัดวานักเรียนควรสามารถทําอะไรไดภายหลังจากท่ีนักเรียนเรียนจบหนวยการเรียนรูแลว 

ข้ันตอนท่ี 3 การนําเขาสูบทเรียน จุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ  เปนการ
กระตุนใหผูเรียนไดรับความสนใจ ใครอยากท่ีจะเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ  

ข้ันตอนท่ี 4  เปนการเลือกยุทธศาสตรการสอน เปนแบบแผนอยางหนึ่งจะตองเลือก
ยุทธศาสตรการสอนใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน  และสิ่งแวดลอมของผูเรียนใหไดมากท่ีสุด  การเลือก

ขั้นตอนที่ 1 และ 7 

กําหนดเน้ือหา 

กําหนดเน้ือหาใหม 

ขั้นตอนที่ 6 

วางแผนประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 2 

เขียนจุดประสงค 

ขั้นตอนที่ 5 

วางแผนจบ 

ขั้นตอนที่ 3 

วางแผนนําเขาสูวิชา 

ขั้นตอนที่ 4 

เลือกยุทธศาสตรการสอน 

การนําเสนอบทเรียน 
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ดังกลาวจะถูกกําหนดจากความรูของครูผูสอนท่ีผานมาเก่ียวทฤษฎีการเรียนรูจากการสังเกตในชั้นเรียนท่ี
ผานมา 
  ข้ันตอนท่ี 5 เก่ียวของกับการจบการเรียนการจบตองวางแผนเพ่ือวาเนื้อหาของบทเรียน                  
มีความหมายและสามารถเขาใจไดอยางเต็มท่ี  สิ่งดังกลาวหมายถึงการจบบทเรียน 
  ข้ันตอนท่ี 6 ครูผูสอนจะตองพิจารณาวาไดประสบผลสําเร็จไดดีเพียงใด  ครูผูสอนจะตอง
พิจารณาวาผูเรียนไดเรียนรูสิ่งจําเพาะท่ีครูผูสอนไดเขียนไวในจุดมุงหมายวาผูเรียนบรรลุหรือไมการ
ประเมินไมใชเปนการจบของกระบวนการแตนําผลท่ีไดไปเริ่มตนใหมในข้ันท่ี 7 และ 1 ตามลําดับการ
ตรวจสอบทักษะกอนการจัดการเรียนรู และกระบวนการวางแผนการจัดการเรียนรูแสดงใหเห็นวาเปน
ความรับผิดชอบท่ีสําคัญดังนี้ ตองทําการสังเกต เขียนจุดประสงค เลือกอุปกรณการจัดการเรียนรู  
วางแผนเราความสนใจผูเรียนท่ีเหมาะสม   เลือกยุทธศาสตรการจัด  การเรียนรูท่ีเหมาะสม  วาง
แผนการจบกระบวนการเรยีนการสอนอยางเหมาะสม  กําหนดและพัฒนาการประเมินท่ีเหมาะสม 
  จากแนวคิดในดานการจัดการเรียนรูสรุปไดวา ผูท่ีจะทําหนาท่ีจัดการเรียนไดดีตองมีท้ัง
ความรูและในศาสตรวิชาและมีศิลปะในการถายทอดความรูใหกับนักเรียน สามารถจัดสภาพแวดลอมท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนเกิดท้ังความรูและทักษะ รวมท้ังเจตคติท่ีดี ตลอดจนสงเสริมใหนักเรียน
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
  
 

4.แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และงานวิจัย 
เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษและสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ 

 
4.1 ความสําคัญของการสอนภาษาอังกฤษ 

การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาและการแขงขันของทุกประเทศท่ัวโลก โดยเฉพาะใน
ยุคปจจุบันการแขงขันสูง ความรูความสามารถของคนสําคัญกวาจํานวนคน แตคุณภาพของทรัพยากร
มนุษยดอยและขาดความสามารถในการสรางธุรกิจใหมๆ สงผลกระทบท่ีสําคัญตอการพัฒนา
ประสิทธิภาพและตอการปรับปรุงดานเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑสรางสรรคตางๆ ข้ึนมาได  
ทรัพยากรมนุษยจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญปจจัยหนึ่งในกระบวนการผลิต  ผลผลิตจะมากหรือนอย ดีหรือไมดี
ข้ึนอยูกับปริมาณและคุณภาพของแรงงาน  ในยุคภาคการผลิต ไดเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงาน
มาเปนอุตสาหกรรมท่ีพ่ึงพิงเทคโนโลยี  ทําใหความตองการแรงงานคุณภาพสูงมีมากข้ึน คุณภาพของ
แรงงานเปนสิ่งท่ีผูประกอบการตองพิจารณาเปนลําดับตน ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปน
แรงงานคุณภาพจึงเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาเศรษฐกิจ เปนยุทธศาสตรท่ีรัฐบาลทุกรัฐบาลให
ความสําคัญ   

สําหรับประเทศไทยเอง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในทุกๆ แผน จนกระท่ังถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน ฉบับท่ี 11 ป (2555-2559)  ลวนเนนท่ี “คน” 
เปนศูนยกลางการพัฒนา  เพ่ือใหประเทศเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน  การศึกษา เปนเครื่องมือหนึ่งท่ี
จําเปนตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซ่ึงจะสงผลตอไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาประเทศใหอยูบนฐานความรูและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การวิจัยพัฒนา ซ่ึงมีความประสงคท่ีจะ
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ใหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญสาหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยน
การผลิตจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานท่ีมีผลิตภาพต่ําไปสูการใชความรูและความ
ชํานาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การศึกษามีบทบาทอยางมากในการขยายตัวทางเศรษฐกิจผานกลไกหลัก ๆ สามประการ  
หนึ่ง การศึกษาชวยใหแรงงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  แรงงานท่ีมีประสิทธิภาพจะเพ่ิมปริมาณผลผลิต 
(Mankiw, Romer & Weil, 1992)  สอง การศึกษาเพ่ิมขีดความสามารถในการสรางนวัตกรรม ความรู 
และเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือใหการผลิตไดผลดีข้ึน (Lucas, 1988; Romer, 1990)  และสาม การศึกษา 
เพ่ิมความเขาใจและทักษะการเรียนรู  ทําใหขอมูลขาวสารตลอดจนเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีคิดคนข้ึน 
สามารถแพรหลายไดอยางรวดเร็ว  สงผลใหประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ิมมากข้ึน (Benhabi & Speigel, 
1994) อางจาก (ชัยวัฒน และ รับขวัญ, 2556)  

 
 โลกไรพรมแดน กับการรวมกันเปนหนึ่งของอาเซียน  

กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีโดยตรงท่ีเก่ียวของและมีบทบาทสําคัญในการใหความรูท่ีจําเปน
ในการ ขับ เคลื่ อนและ เตรี ยมการ เ พ่ื อก า วสู ก า ร เป นประชาคมอา เ ซี ยน ในป  2558 ท้ั ง นี้
กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําโครงการเพ่ือสรางความตระหนักและสรางความพรอมใหกับคนไทย เพ่ือ
กาวสูประชาคมอาเซียน โดยมีความรวมมือกับกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ ในการจัดอบรม
ครูและนักเรียนท่ัวประเทศ และลงนามในบันทึกความเขาใจรวมกับกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย ในการจัดอบรมและสัมมนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีความพรอมในการกาวสู
ประชาคมอาเซียน ท้ังนี้กระทรวงศึกษาธิการ ตองรีบสรางและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยใหมีความรูใน 
3 ดาน คือ  

1. ทักษะทางภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบานของอาเซียน ซ่ึงครูตอง
ผลักดันใหเด็กกลาพูด กลาแสดงออก โดยตองเรียนรูเพ่ือใหสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2. ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูตองเปนผูนําถายทอดใหนักเรียนใชเทคโนโลยีใน
การเรียนรู รวมถึงการสรางเครือขายรวมกับสถานศึกษาของประเทศสมาชิก โดยสงเสริมใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูถึงวัฒนธรรม ความเปนอยูระหวางกัน  

3. ทักษะวิชาชีพ ตองเรงพัฒนาความสามารถทางทักษะอาชีพใหแรงงานไทยมีฝมือ สามารถ
แขงขันกับตางประเทศได โดยเฉพาะการเปดเสรีตลาดแรงงานในป  

 
นโยบายของรัฐบาลตอการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน 
นโยบายของรัฐบาลทางดานการศึกษา ท่ีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงตอ

รัฐสภาเม่ือวันอังคารท่ี 23 สิงหาคม 2554 โดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญ คือ 
การเรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของคนไทยเพ่ือเปนการยกระดับองคความรู ใหได

มาตรฐานสากล  สงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและภาษาถ่ิน จัดใหมีระบบการจัดการ
ความรู ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับใหรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากลบนความเปนทองถ่ินและความเปนไทยโดยไดกําหนดนโยบาย 5 ประการ ของ
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กระทรวงศึกษาธิการในการดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนดานการศึกษา เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ
อาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการคือ  

นโยบายท่ี 1 การเผยแพรความรู ขอมูลขาวสารและเจตคติท่ีดีเก่ียวกับอาเซียน เพ่ือสราง
ความตระหนักและเตรียมความพรอมของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชน เพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน ภายในป 2558  

นโยบายท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนใหมีทักษะท่ีเหมาะสม 
เพ่ือเตรียมความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียน เชน ความรูภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชํานาญการท่ีสอดคลองกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทาง
อุตสาหกรรมและการเพ่ิมโอกาสในการหางานทําของประชาชนรวมท้ังการพิจารณาแผนผลิตกําลังคน  

 นโยบายท่ี 3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพ่ือสงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา ครู 
และอาจารยในอาเซียน รวมท้ังเพ่ือใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกันในอาเซียน การ
สงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาตาง ๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาระบบ
การศึกษาทางไกล ซ่ึงชวยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การสงเสริมและปรับปรุงการศึกษาดาน
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมทางอาชีพท้ังในข้ันตนและข้ันตอเนื่อง ตลอดจนสงเสริมและเพ่ิมพูนความ
รวมมือระหวางสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน  

นโยบายท่ี 4 การเตรียมความพรอมเพ่ือเปดเสรีการศึกษาในอาเซียน เพ่ือรองรับการกาวสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย การจัดทําความตกลงยอมรับรวมดานการศึกษา การพัฒนา
ความสามารถ ประสบการณในสาขาวิชาชีพสําคัญตาง ๆ เพ่ือรองรับการเปดเสรีการศึกษาควบคูกับการ
เปดเสรีดานการเคลื่อนยายแรงงาน  

นโยบายท่ี 5 การพัฒนาเยาวชน เพ่ือเปนทรัพยากรสําคัญในการกาวสูประชาคมอาเซียน ท้ังนี้
จะเห็นไดวานโยบายเรงดวนขอสําคัญท่ีสุดในลําดับตนของการพัฒนาเยาวชนไทยเพ่ือเตรียมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ในโลกปจจุบันนั้น ก็คือการความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากลท่ี
ใชกันอยูท่ัวโลก  

 
นโยบายรัฐมนตรีปจจุบัน 
โดยจุดเนนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการภายใตการ

บริหารงาน นายพงศเทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ คนปจจุบันคือ พัฒนาคน
ไทยใหมีศักยภาพท่ีสูง และมีความพรอมตอการแขงขันกับประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในยุค
ปจจุบันการแขงขันของประเทศข้ึนอยูกับความรูความสามารถของคน มากกวาจํานวนคนและทรัพยากร
เชนในอดีต ซ่ึงในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ เก่ียวของกับบุคลากรและผูเรียนจํานวนหลาย
ลานคน โดยเนนย้ําใหดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดานการศึกษาอยางตอเนื่อง อาทิเชน  การ
ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ  ใหมีการทบทวนเนื้อหาสาระในหลักสูตรท่ีเด็กและเยาวชนตองเรียน
เพ่ือใหมีความรูพ้ืนฐาน และการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง เทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก นอกจากนั้น 
ควรเนนเรื่องพ้ืนฐานคณิตศาสตร เพ่ือตอยอดในการผลิตนักวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  และเรื่องการ
ใชภาษาอังกฤษ และการใชภาษาไทย เพราะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการอาน การคิด
วิเคราะห การยอความ ยังคงเปนปญหาท่ีสําคัญของเด็กไทย โดยใหเนนพัฒนาคนไทยใหมีความรู
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ความสามารถ ดานภาษาอังกฤษ มีศักยภาพเพียงพอไปทํางานในตางประเทศได และตองมีการเตรียม
คนไทยใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนดวย 

ภาษาอังกฤษ ทักษะสําคัญท่ีสุดสําหรับศตวรรษท่ี 21 
จากการสํารวจความคิดเห็นของผูจัดการบริษัทท่ีอยูในภาคการผลิตของไทยหลายพันแหงโดย

ธนาคารโลกพบวา  แรงงานไทยยังมีทักษะหลายอยางท่ีอยูในระดับท่ีไมนาพึงพอใจ  มากกวาครึ่งของผู
วาจางรายงานถึงทักษะท่ีผูวาจางใหคะแนนแรงงานไทยอยูในระดับต่ําถึงต่ําท่ีสุดดังนี้ ทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ ทักษะดานเทคโนโลยี  ทักษะดานการคํานวณ และทักษะดานความคิดสรางสรรค  ซ่ึง
สอดคลองจากการสํารวจสภาพบรรยากาศในการลงทุนของธนาคารโลก  ท่ีพบวาทักษะท่ีสําคัญท่ีสุดท่ี
แรงงานไทยยังขาดแคลนสูงสุดในดานการผลิตคือ ทักษะดานภาษาอังกฤษ ดานเทคโนโลยี และดาน
ความคิดสรางสรรค  ดังแผนภาพขางลางนี้  

 

 
 
Thailand: Top three skills that professionals lack the most in doing their job 
แผนภาพ 5 ทักษะท่ีแรงงานไทยขาดแคลนในดานการผลิต 
 
 
4.2  องคประกอบท่ีสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (คูมือการประเมินสมรรถนะครู, 2553) ได
กําหนดแนวทางในการประเมินสมรรถนะครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใช
ประเมินสมรรถนะครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบ โดยใชกรอบแนวคิดของ Mc Clelland 
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นักจิตวิทยาของ Harvard University ท่ีไดแบงสมรรถนะท่ีเก่ียวของกับผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบ
ไปดวย ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการทํางาน ซ่ึงเปนคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมท่ีเกิดจากหลายมิติประกอบกัน คือเกิดจากแรงผลักดันเบื้องลึก (motives) อุปนิสัย 
(traits) ภาพลักษณภายใน (self-image) และบทบาทท่ีแสดงออกตอสังคม (social role) และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได มีการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันของทุกฝายท่ี
เก่ียวของ และไดกําหนดออกมาเปน สมรรถนะครู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 
ประกอบไปดวย สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําสายงาน ดังนี้ 

1. สมรรถนะหลัก (core competency) ประกอบไปดวย 5 สมรรถนะ คือ  
1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
1.2 การบริการท่ีดี 
1.3 การพัฒนาตนเอง 
1.4 การทํางานเปนทีม 
1.5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2. สมรรถนะประจําสายงาน (functional competency) ประกอบไปดวย 6 สมรรถนะ คือ  
2.1 การบริการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
2.2 การพัฒนาผูเรียน 
2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.4 การวิเคราะห สังเคราะห การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรีคยน 
2.5 ภาวะผูนําครู 
2.6 การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู 

 สมรรถนะดังกลาวนี้ เปนสมรรถนะท่ีนําไปใชกับวิชาชีพครูในทุกสาขาวิชา อยางไรก็ตาม
สําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษนั้น มีงานวิจัยท่ีแสดงใหเห็นถึงสมรรถนะตางๆ ท่ีเก่ียวของ หรือ
เฉพาะเจาะจงในรายละเอียดเพ่ิมเติมซ่ึงครูผูสอนภาษาอังกฤษจําเปนท่ีจะตองมีเพ่ือใหสามารถจัดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

จากงานวิจัยของ Jack C. Richards (Richards, 2011) นักวิชาการดานการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษท่ีไดรับการยอมรับจากท่ัวโลก ท่ีไดศึกษาถึงสมรรถนะของครูสอนภาษาอังกฤษ และได
เสนอสมรรถนะท่ีสําคัญท่ีสุด 10 (ไมเรียงตามลําดับ) ประการท่ีแสดงถึงประสบการณ และความรูของครู
สอนภาษาอังกฤษ คือ  

1. มีความสามารถในการใชภาษา (Language proficiency factor) 
Jack C. Richards กลาววา  ครูสอนภาษาอังกฤษท่ีดีไมจําเปนท่ีจะตองมีความสามารถในการ

ใชภาษาอังกฤษในระดับเดียวกันกับเจาของภาษา ครูสอนภาษาอังกฤษท่ีไมไดเปนเจาของภาษากลับ
สอนไดดีกวาเจาของภาษา และในหลายกรณีชั้นเรียนท่ีแยท่ีสุดกับสอนโดยเจาของภาษาเอง อยางไรก็
ตามครูสอนภาษาอังกฤษจําเปนท่ีจะตองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความสามารถตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชภาษาเชน การเปนแบบอยางท่ีดีในการใชภาษาใหกับ
นักเรียนในชั้นเรียน มีความคลองแคลวในการใชภาษา มีความสามารถในการอธิบาย และใหคําสั่งตางๆ 
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โดยใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี สามารถเลือกใชภาษา คําอธิบาย ตัวอยาง คําศัพท และประโยคตางๆ 
ไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับผูเรียน  

2. มีความรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอน (Role of content knowledge) 
ครูสอนภาษาอังกฤษท่ีดี ควรท่ีจะมีความรูในดานเนื้อหาท่ีสําคัญท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน 

โดยเฉพาะในดานการเขาใจความตองการของผูเรียน การวิเคราะหปญหาท่ีเก่ียวกับผูเรียน ความรูใน
ดานการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ดานการเลือกกิจกรรม การวัดและประเมินผลผูเรียน การ
เลือกและประเมินหนังสือเรียน การใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน เปนตน  

3. มีความสามารถในดานทักษะการสอน (Teaching skills) 
มีความสามารถในเทคนิคและวิธีการตางๆ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตั้งแตการเริ่มบทเรียน 

การนําเสนอเนื้อหา การฝก การใหขอมูลยอนกลับ ไปจนถึงการจบบทเรียนในแตละครั้ง ท้ังนี้รวมไปถึง 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห การตัดสินใจในการเลือกใชเทคนิควิธีการ การจัดการในชั้นเรียนได
อยางทันทีทันใด เพ่ือปรับใหเขากับสถานการณตางๆ  

4. มีความรูในดานบริบทของการเรียนการสอน (Contextual knowledge) 
ครูผูสอนมีความรูความใจดานดานบริบทตางๆ เชิงสังคมวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการ

สอน เชน ในดานปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจของโรงเรียน รูปแบบการจัดการของโรงเรียน ทรัพยากรใน
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร หรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะของโรงเรียน  

5. มีคุณลักษณะของความเปนครูสอนภาษาอังกฤษ (Language teacher’s identity) ไมวา
จะเปนครูสอนภาษาอังกฤษเจาของภาษา หรือท่ีไมใชเจาของภาษาก็จําเปนท่ีจะตองมีคุณลักษณะของ
ความเปนครูสอนภาษาอังกฤษ ท้ังนี้คุณลักษณะควรมีความสอดคลองกับทางดานสังคมและวัฒนธรรม
กับผูเรียน ท่ีจะเปนสวนชวยสําคัญในการทําใหเกิดการปฏิสัมพันธท่ีดีกับนักเรียนในหองเรียนได ท้ังนี้
บทบาทดังกลาวนี้ไมไดมีลักษณะท่ีตายตัว แตมีความยืดหยุนกับลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ผูเรียนดวย  

6. ใหความสําคัญกับผูเรียนเปนศูนยกลางในการสอน (Learner-focused teaching) 
สมรรถนะท่ีสําคัญประการหนึ่งของครูผูสอนภาษาอังกฤษคือ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ใหมีลักษณะใหความสําคัญกับผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน แทนท่ีจะเปนฝายควบคุม
กระบวนการเรียนการสอนท้ังหมดดวยตนเอง ท้ังนี้ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ี
มีลักษณะใหผูเรียนเปนศูนยกลางมีลักษณะเชน การมีสวนรวมของนักเรียนตอบทเรียน การมีสวนรวม
ของนักเรียนในการมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมชั้นเรียน นักเรียนไดมีโอกาสในการใชภาษาไดเหมือน
สถานการณจริงในวิธีท่ีพวกเขาตองการ ลักษณะของบทเรียนท่ีสอดคลองกับความตองการ ความ
คาดหวัง และประสบการณของผูเรียน 

7. มีทักษะในดานการจัดกระบวนการเรียนรูอยางเหมาะสม (Pedagogical reasoning 
skills) 

ครูผูสอนมีทักษะทางความคิด และความสามารถท่ีจะนําความรูและประสบการณท้ังหมดมา
ปรับใชในการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางเหมาะสมความสามารถ และระดับทางภาษาของผูเรียน มี
ความสามารถในการวางแผนการสอน สามารถท่ีจะตัดสินใจไดวาจะเลือกใชหนังสือเลมไหน ขอมูลหรือ
แบบฝกใดท่ีจะตองหาเพ่ิมเติมจากแหลงใด  เพ่ือนําไปใชในหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้
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คุณลักษณะเฉพาะท่ีสะทอนใหเห็นถึงทักษะทางดานความคิดและประสบการณของผูสอน เชน 
ความสามารถในการวิเคราะหเนื้อหาท่ีจะสอน ความสามารถในการวิเคราะหภาษา จุดมุงหมายทางดาน
ภาษา ภาษาศาสตร ท่ีตองการใหผูเรียนไดพัฒนา ความสามารถในการคาดเดาปญหาการเรียนการสอน
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได รวมไปถึงความสามารถในการตัดสินใจ การบริหารเวลา การเรียงลําดับ และการ
จัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมท้ังหมดไดเปนอยางดี  

8. มีความสามารถในการนําประสบการณไปสูขอสรุปท่ีสําคัญทางดานการสอน (Theorizing 
from practice) 

ผูสอนภาษาอังกฤษมีความสามารถท่ีจะนําประสบการณตรงของตนในการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือนําไปสูขอสรุปท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของกับลักษณะทางภาษา  การจัดการเรียนการเรียนรู  ท้ังนี้เพ่ือนําไป
พัฒนาแนวความคิด  ขอควรปฏิบัติ  และแนวทางท่ีการจัดกิจกรรมตางๆ ในการสอนครั้งตอๆ ไปไดดี
ยิ่งข้ึน  

9. มีสวนรวมกับเพ่ือนวิชาชีพ  โรงเรียน  และชุมชน (Membership of a community of 
practice)  

ครูสอนภาษาอังกฤษท่ีถือไดวามีสมรรถนะนั้น ควรมีคุณลักษณะในดานการมีสวนรวมกับ
โรงเรียน  ชุมชน  และเพ่ือนรวมวิชาชีพในการรวมกันพัฒนาวิชาชีพ  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาผูเรียน
รวมกันในทุกมิติ รวมมือกันในการเขาใจธรรมชาติของการเรียนการสอนทางภาษาเพ่ิมมากข้ึน  
แลกเปลี่ยนความรู  ทักษะ  เทคนิคและวิธีการตางๆ ในการสอน  การทําวิจัย ท้ังกับเพ่ือนครูในโรงเรียน
เดียวกัน ตางโรงเรียน และกับอาจารยในมหาวิทยาลัย 

10. มีความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  
ครูผูสอนภาษาอังกฤษควรเปนผูมีลักษณะท่ีมีความเปนมืออาชีพ  ท้ังนี้เนื่องจากการสอน

ภาษาอังกฤษถือเปนวิชาชีพท่ีจําเปนท่ีจะตองใชความรู ทักษะ และประสบการณตางๆ ไมใชใครๆ ก็ไดท่ี
สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดก็จะเปนครูสอนภาษาอังกฤษได  ท้ังนี้บุคคลท่ีเลือกท่ีจะเปน
ครูผูสอนภาษาอังกฤษจําเปนท่ีจะตองเขาใจความจําเปนดังกลาวและมีความพรอมอยูเสมอ มีใจรักใน
การพัฒนาตนเองในทุกดานอยูตลอดเวลา และเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญของโรงเรียน และองคกรตางๆ ใน
การพัฒนาความเปนมืออาชีพของตนมีความคิด ทัศนคติ และการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับความเปนครูมือ
อาชีพในการชวยพัฒนาความรู และทักษะของผูเรียน มีความรับผิดชอบ และพรอมท่ีจะเปดใจในการ
พัฒนาตนเองอยูอยางสมํ่าเสมอดวย  

จากขอความดังกลาวขางตนสรุปไดวา สมรรถนะท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับครูภาษาอังกฤษท่ี
จําเปนตองไดรับการพัฒนาเพ่ิมเติม คือ 1. ดานความสามารถในการใชภาษา 2. ดานเนื้อหา 3. ดาน
ความสามารถในการสอน 4. ดานความรูเก่ียวกับบริบทของการเรียนการสอน 5. ดานคุณลักษณะท่ัวไป 
6. ดานการใหความสําคัญกับผูเรียนท่ีเปนศูนยกลางการเรียนรู 7. ดานกระบวนการจัดการเรียนรู 8. 
ดานการสรุปทฤษฎีการสอนจากการปฏิบัติ 9. ดานการมีสวนรวมในวิชาชีพ 10. ดานความเปนมืออาชีพ 
 
4.3 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ 
 จากงานวิจัยท่ีเสนอโดย Jack C. Richards (2011), Mc Graner and Sanenz (2009), Gi-Pyo Park 

and Hyo-Woong Lee (2006), Saovapa Wichadee and Wiwat Orawiwatnakul (2012) พบวา องคประกอบ
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สําคัญท่ีมีตอการพัฒนาสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูผูสอนนั้น มีลักษณะท่ีสอดคลองกันใน
หลายประการ แตอาจจัดกลุมไดแตกตางกันออกไป ดังตารางนี้คือ  
 
ตาราง 1 องคประกอบการพัฒนาสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ  
Jack C. Richards 
(Richards, 2011)  

National 
Comprehensive 
Center for Teacher 
Quality (McGraner 
and Sanenz, 2009) 

Gi-Pyo Park and Hyo-
Woong Lee (Park and 
Lee, 2006) 

Saovapa Wichadee 
and Wiwat 
Orawiwatnakul 
(Wichadee and 
Orawiwatnakul, 2012) 

1. พัฒนาความสามารถใน
การใชภาษา (Language 
proficiency factor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. พัฒนาความรูใน
เน้ือหาวิชาท่ีสอน (Role of 
content knowledge) 
 
 
 
 
3. พัฒนาความสามารถใน
ดานทักษะการสอน 
(Teaching skills) 
 
 
 
 
 
4. พัฒนาความรูในดาน
บริบทของการเรียนการ
สอน (Contextual 
knowledge) 
 
 

1. พัฒนา ความรูข้ัน
พ้ืนฐานทางสังคม 
วัฒนธรรม และการเมืองท่ี
เก่ียวของกับการเรียน การ
สอนภาษาอังกฤษของ
ผูเรยีน  
(Sociocultural and 
political foundations 
for teaching ELL 
students) 
 
2.  พัฒนาในดานความรู
พ้ืนฐานทางดานการไดมา
ของภาษาท่ีสอง  
(Foundations of 
second-language 
acquisition) 
 
3. พัฒนาเพ่ือใหครูผูสอนมี
ความรูท่ีเก่ียวของกับ
เน้ือหาการสอน 
(Knowledge for 
teaching academic 
content to ELL 
students) 
 
4. พัฒนาในดาน 
ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอน (Effective 
instructional practices 
for teaching academic 
content to ELL 

1. การพัฒนาในดาน
ทักษะทางการใช
ภาษาอังกฤษ (English 
proficiency) 
 
 
 
 
 
 
 
2. การพัฒนาในดาน
ความรู ในการจดัการเรียน
การสอน (Pedagogical 
knowledge) 
 
 
 
3. การพัฒนาในดาน
ทักษะการปฏสิัมพันธกับ
ผูเรยีน (Socio-affective 
skills) 

1. การพัฒนาครูในดาน
ความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษของอาจารย  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การพัฒนาในดานทักษะ
การสอน  
 
 
 
 
 
3. การพัฒนาในดานทักษะ
การจัดการและการสื่อสาร  
 
 
 
 
 
 
4. การพัฒนาดานการมี
ปฏิสัมพันธทางสังคมกับ
ผูเรยีน 
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Jack C. Richards 
(Richards, 2011)  

National 
Comprehensive 
Center for Teacher 
Quality (McGraner 
and Sanenz, 2009) 

Gi-Pyo Park and Hyo-
Woong Lee (Park and 
Lee, 2006) 

Saovapa Wichadee 
and Wiwat 
Orawiwatnakul 
(Wichadee and 
Orawiwatnakul, 2012) 

 
 
5. พัฒนาคุณลักษณะของ
ความเปนครสูอน
ภาษาอังกฤษ (Language 
teacher’s identity) 
 
 
 
6. พัฒนาการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรยีนเปนศูนยกลาง
ในการสอน (Learner-
focused teaching) 
 
7. ทักษะในดานการจัด
กระบวนการเรียนรูอยาง
เหมาะสม (Pedagogical 
reasoning skills) 
 
8. พัฒนาความสามารถใน
การนําประสบการณไปสู
ขอสรุปท่ีสําคญัทางดาน
การสอน (Theorizing 
from practice) 
9. พัฒนาการ มีสวนรวม 
กับเพ่ือนวิชาชีพ โรงเรียน 
และชุมชน (Membership 
of a community of 
practice) 
10. พัฒนาพ่ือนําไปสูความ
เปนมืออาชีพ 
(Professionalism) 

students) 
 
5. ดานความรู ความเขาใจ 
ในดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการ
สอนภาษา (Assessment 
practices and 
accommodations for 
ELL students) 
 
 

 
American Council on the Teaching of Foreign Languages ในฐานะองคกรท่ี

สําคัญท่ีมีสมาชิกกวา 12,000 คน ซ่ึงสวนใหญเปนครูผูสอนภาษา นักวิจัย นักการศึกษา ผูบริหารท่ี
เก่ียวของกับการเรียนการสอนทางดานภาษา ไดพัฒนาและกําหนดมาตรฐานท่ีสําคัญในรูปแบบการ
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พัฒนาสมรรถนะของครูผูสอนภาษาสําหรับการเตรียมตัวเขาสูศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงจะตองสอดคลองกันกับ
มิติท่ีสัมพันธกันกับการเรียนภาษาใน 5 ดาน คือ 

1. ดานการสื่อสาร (Communication) 
2. ดานวัฒนธรรม (Cultures) 
3. ดานความเชื่อมโยง (Connections) 
4. ดานการเปรียบเทียบ (Comparisons) 
5. ดานชุมชน (Communities) 
 
 

http://www.actfl.org/publications/all/national-standards-foreign-language-
education 
แผนภาพ 6 มิติการเรียนภาษา 
 

Teachers of English to Speakers of Other Languages Aotearoa New Zealand  
( http://www.tesolanz.org.nz/Site/Publications/Reports/competency.aspx ) ไ ด พั ฒ น า
งานวิจัยและกําหนด Core Competencies ของครูผูสอนภาษาอังกฤษไว ซ่ึงมีลักษณะสอดคลองกับกัน
งานวิจัยดานการเรียนการสอนในระดับสากล และแนะนําใหมีการนําไปปรับเพ่ือเปนรูปแบบในการ
พัฒนาสมรรถนะของครูผูสอนภาษาอังกฤษตอไป  ท้ังนี้ TESOL New Zealand ไดกําหนดรายละเอียด
เขาสูการประชุมใหญของสมาคม และไดกําหนดแนวทางท่ีสําคัญในรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษ คือ 

1. กําหนดคุณสมบัติข้ันพ้ืนฐานของครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
2. ระบุประสบการณข้ันต่ําท่ีจะเปนสําหรับบุคลากรในแตละสถาบันการศึกษา 
3. กําหนดอัตราคาสอนข้ันต่ํา 
4. กําหนดใหสถาบันการศึกษาทุกแหนงตองจัดใหมีหองสมุด หรือศูนยการเรียนรูในการ

พัฒนาตนเองสําหรับครูผูสอน และนักเรียน 

http://www.actfl.org/publications/all/national-standards-foreign-language-education
http://www.actfl.org/publications/all/national-standards-foreign-language-education
http://www.tesolanz.org.nz/Site/Publications/Reports/competency.aspx
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5. รัฐบาลกําหนดและลงทะเบียนครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
 

ท้ังนี้ TESOL New Zealand ไดกําหนด Core Competency ท่ีสําคัญซ่ึงนําไปสู
กระบวนการพัฒนารูปแบบของการพัฒนาสมรรถนะของครูผูสอนภาษาอังกฤษ ท่ีโรงเรียน หนวยงาน
รัฐบาล และหนวยงานท่ีเก่ียวของจะตองรวมกําหนดแนวทางในการพัฒนารวมกันคือ 

1. ครูผูสอนภาษาอังกฤษควรมี ความรู 

• ดานการสอนภาษาอังกฤษ 

• คุณสมบัติท่ีเหมาะสมสําหรับ TESOL  
2. ครูผูสอนภาษาอังกฤษ มีความเขาใจ 

• กระบวนการในการพัฒนา 

• ทฤษฎแีละหลักการข้ันพ้ืนฐานในการเรียนการสอน  

• ทฤษฎีการเรียนการสอนลาสุดในดานการเรียนการสอนภาษา 
3. ครูผูสอนภาษาอังกฤษควรมีความเขาใจในดาน 

• ความแตกตางในดานสไตลของการเรียนรู 

• ความเขาใจในดานการเรียนรูสองภาษา  และความแตกตางทางดานวัฒนธรรม 
  4. ครูผูสอนภาษาอังกฤษควรเขาใจ ในดาน 

• บรรยากาศในการจัดการเรียนรูในหองเรียน 

• การวิจัยดานผูเรียนเปนศูนยกลางของการจัดการเรียนรู 

• บทบาทการสนับสนุนของครูผูสอนในหองเรียน 
5. ครูผูสอนภาษาอังกฤษสามารถท่ีจะ 

• ใชภาษาไดอยางเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียน 

• สามารถเปนรูปแบบท่ีดีในการฝกฝนภาษา 

• เลือกใชกระบวนการและรูปแบบท่ีเหมาะสมในการสอน 

• จัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองได 
6. ครูผูสอนภาษาอังกฤษมีความสามารถท่ีจะ 

• เลือกและประยุกตใชวิธีการทดสอบท่ีเหมาะสม 

• พัฒนาการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับผูเรียน ระดับทางภาษาของผูเรียน  
  
 งานวิจัยในหัวขอเรื่อง Developing English Teacher Competencies โดย Special 
Interest Group of the Japan Association of College English Teachers on English 
Education, Waseda University, Japan (Jimbo, Hisamura and Yoffe, 2009) โดยระบุไววา
รูปแบบการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของครูผูสอนภาษาอังกฤษนั้น ควรท่ีจะใหความสําคัญท่ีสุดไป
ในดาน กระบวนการสอนข้ันพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ทักษะการสอน ดานความรูความสามารถ และเทคนิคใน
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ดานการพัฒนา และการใชสื่อการเรียนการสอน ดานความสามารถในการสรางบรรยากาศท่ีสนับสนุน
การเรียนภาษาอังกฤษ 
 
4.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ 

ในสวนของ National Comprehensive Center for Teacher Quality ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Mc Graner and Saenz, 2009) ซ่ึงไดทําการวิจัย และสํารวจงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
สมรรถนะของครูสอนภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพของครูผูสอนภาษาอังกฤษ
ท่ัวประเทศ ไดเสนอสมรรถนะท่ีสําคัญ 5 ดานดวยกันท่ีครูผูสอนภาษาอังกฤษจําเปนท่ีจะตองมี และ
ไดรับการพัฒนาอยางตัวเนื่อง เพ่ือชวยใหกระบวนการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และได
ผลลัพธตามท่ีคาดหวังไว สมรรถนะท้ัง 5 ดานนี้ประกอบไปดวย 

1. องคประกอบดานความรูข้ันพ้ืนฐานทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองท่ีเก่ียวของกับการ
เรียน การสอนภาษาอังกฤษของผูเรียน (Sociocultural and political foundations for teaching 
ELL students) 

ครูผูสอนมีความจําเปนท่ีจะตองมีความรู พ้ืนฐานท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับพ้ืนฐานทางดาน 
เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมของผูเรียน นอกเหนือไปจากการมีความรูในดานวิชาการ ท้ังนี้เพราะ
งานวิจัยจํานวนมากลวนแลวแตระบุวาปจจัยเหลานี้ลวนแลวแตมีความสําคัญไมนอยไปกวาดานเนื้อหา
วิชาการ ซ่ึงหลายครั้งครูผูสอนลืมท่ีจะนึกถึงไป โดยไปใหความสําคัญทางดานวิชาการอยางเดียว  การจัด
กิจกรรมการเรียน การสอน และเนื้อหาควรท่ีจะมีความสอดคลองกับสภาพทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของผูเรียนดวย  

2. ความรูพ้ืนฐานทางดานการไดมาของภาษาท่ีสอง (Foundations of second-language 
acquisition) 

ท้ังครูผูสอนเอง และนักเรียนสวนใหญเรียน และใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษาท่ีสอง หรือ
ภาษาตางประเทศ ซ่ึงงานวิจัยตางๆ ไดแสดงใหเห็นถึงอุปสรรค ความทาทายและความแตกตางระหวาง
การเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาแม และในฐานะภาษาท่ีสอง หรือภาษาตางประเทศ ฉะนั้นจึง
จําเปนอยางยิ่งท่ีครูผูสอนภาษาอังกฤษจะตองมีความรู ความเชี่ยวชาญ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีสอดคลองกับการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาท่ีสอง ประเด็นนี้ก็เปนประเด็นท่ีสําคัญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษเจาของภาษา ท่ีมักจะลืมใหความสําคัญในดานความ
แตกตางดังกลาวนี้  ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ควรมีสมรรถนะท่ีสําคัญดานความรูดังกลาว เชน การไดมา
ของความรูดานภาษาศาสตร คําศัพท ไวยากรณ ลําดับข้ัน และพัฒนาการของผูเรียน 

3. มีความรูท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาการสอน (Knowledge for teaching academic content 
to ELL students) 

มีงานวิจัยหลายชิ้นซ่ึงชี้ใหเห็นวา  ครูผูสอนภาษาอังกฤษขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับ 
หลักสูตร และเนื้อหาในการสอน ครูผูสอนจําเปนท่ีจะตองไดรับความรูดานเนื้อหาการเรียนการสอน  ท้ัง
ในชวงการเตรียมการกอนเปนครู และไดรับความรูและการฝกอบรมอยางตอเนื่องในขณะประกอบ
วิชาชีพอยูอยางสมํ่าเสมอ  โดยเฉพาะความรูท่ีเก่ียวของกับดานหลักสูตร การเรียนรูและการวัดและ
ประเมินผล  
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4. มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน (Effective instructional practices 
for teaching academic content to ELL students) 

ครูผูสอนภาษาอังกฤษตองมีสมรรถนะท่ีดีมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้รวม
ไปถึง การสอนท่ีทําใหเกิดผลลัพธรวมกันของนักเรียนในการสามารถสื่อสารได  ความสามารถในการ
วิเคราะหหลักสูตร และสอนเพ่ือใหผูเรียนพัฒนาทักษะทางดานการฟง-พูด  อานและเขียน  สามารถ
จัดการเรียนการสอนไดอยางถูกตองเหมาะสมกับบริบทของผู เรียน สงเสริมใหผู เรียนพัฒนา
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน  

5. มีความรู  ความเข าใจ ในด านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษา 
(Assessment practices and accommodations for ELL students) 

ครูผูสอนจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีสมรรถนะในดาน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
ภาษาไดอยางถูกตองกับวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรู มีความเขาในหลักการข้ันพ้ืนฐานของการวัด
และประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถท่ีจะกิจกรรมการวัดและประเมินผลไดอยางสอดคลอง
กับกิจกรรมการเรียนรูของผูเรยีน  

งานวิจัยของ Gi-Pyo Park และ Hyo-Woong Lee (Park and Lee, 2006) ซ่ึงศึกษาความ
คิดเห็นของครูผูสอนภาษาอังกฤษ และนักเรียนท่ีมีตอสมรรถนะอันพึงประสงคของครูผูสอน
ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา โดยสํารวจจากครูสอนภาษาอังกฤษจํานวน 169 คน และนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาจํานวน 330 คน ในประเทศเกาหลี  โดยศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอสมรรถนะของ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษ 3 ดานท่ีสําคัญ คือ  

1. ดานทักษะทางการใชภาษาอังกฤษ (English proficiency) 
2. ดานความรูในการจัดการเรียนการสอน (Pedagogical knowledge) 
3. ดานทักษะการปฏิสัมพันธกับผูเรียน (Socio-affective skills)  

โดยงานวิจัยพบวา  ครูผูสอนภาษาอังกฤษและนักเรียนใหความสําคัญกับสมรรถนะท้ัง 3 ดานนี้
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยครูผูสอนภาษาอังกฤษใหความสําคัญกับสมรรถนะดานทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษสําคัญท่ีสุด  ในขณะท่ีนักเรียนใหความสําคัญกับสมรรถนะดานความรูในการจัดการเรียน
การเรียนการสอนของครูผูสอนสําคัญสุด  สําหรับในกลุมยอยของผูเรียนเอง  ท่ีแบงตามผลการเรียน 
และเพศ ก็ใหความสําคัญกับสมรรถนะของครูผูสอนภาษาอังกฤษแตกตางกัน 

งานวิจัยพบวา จากวรรณกรรมและงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวกับดานสมรรถนะของครูผูสอน
ภาษาอังกฤษนั้น ชี้ใหเห็นวา ครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพนั้น  มีคุณลักษณะในหลายๆ ดานท่ี
มีความเปนสากล ผูเรียนสวนใหญเห็นความจําเปนวาจะตองมีคุณลักษณะดังกลาว  ในขณะท่ีมี
คุณลักษณะบางดานท่ีกลุมผูเรียนอาจใหความสําคัญแตกตางกันออกไปตามลักษณะของกลุมผูเรียน  
โดยมีคุณลักษณะท้ัง 3 ดานนี้คือ ดานทักษะทางการใชภาษาอังกฤษ (English proficiency) ดานความรู 
ในการจัดการเรียนการสอน (Pedagogical knowledge) ดานทักษะการปฏิสัมพันธกับผูเรียน (Socio-
affective skills) ท่ีเปนสมรรถนะหลักท่ีมีความสําคัญท่ีสุด และเปนสมรรถนะท่ีถูกมองวาเปนสากล  
คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีเปนสมรรถนะสากลท่ีถูกมองวามีความสําคัญสําหรับทุกกลุมคือ  ความสามารถใน
การอาน  การพูด ความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียนและความม่ันใจในตนเองของครูผูสอน 
เปนตน  
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สําหรับงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีมีความสอดคลองกับบริบทของคนไทยนั้น งานวิจัยของ 
Saovapa Wichadee and Wiwat Orawiwatnakul  (Wichadee and Orawiwatnakul, 2012) ซ่ึง
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะของอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ และไดทําการวิจัยท่ี
เก่ียวกับประสิทธิภาพท่ีสําคัญ 4 ดาน คือ 

1. ดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของอาจารย  
2. ดานทักษะการสอน  
3. ดานทักษะการจัดการและการสื่อสาร  
4. ดานการมีปฏิสัมพันธทางสังคัมกับผูเรียน 

โดยศึกษาตามมุมมองของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 
รายวิชา และไดเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเรื่องคุณลักษณะของอาจารยท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยพบวานักศึกษาใหความสําคัญกับคุณลักษณะของอาจารยผูสอนท่ีมีประสิทธิภาพโดยรวมอยูใน
ระดับสูง ใหความสําคัญกับดานการจัดการและการสื่อสารเปนท่ีลําดับแรก จากการสัมภาษณนักศึกษา
พบวา การเตรียมการสอนของครูผูสอนถือเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญในลําดับตนๆ ท่ีจะทําใหการสอน
เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ผูเรียนเห็นวา กิจกรรมมีความสําคัญมากตอการเขาใจบทเรียน และการพัฒนาความสามารถ
ในการสื่อสาร ครูมีบทบาทท่ีสําคัญในการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู ครูผูสอนควรท่ีจะมี
กิจกรรมหลากหลาย และมีบุคลิกภาพท่ีทําใหผูเรียนรูสึกสนุกไปกับการเรียน ไมแสดงออกทางอารมณ
โกรธ มีลักษณะท่ีเปนมิตร เปนกันเองกับผูเรียน ท้ังนี้จะทําใหบรรยากาศในการเรียนการสอนเปนไป
อยางสนุกสนานเปนกันเองมากยิ่งข้ึน ผูเรียนตองการใหครูสอนภาษาอังกฤษ มีปฏิสัมพันธทางสังคมกับ
ผูเรียนเพ่ิมมากข้ึน สื่อสารกับผูเรียนเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากหากผูเรียนไมเขาใจเนื้อหาอะไรก็สามารถ
ท่ีจะสอบถามจากครูผูสอนไดงายข้ึน  

อยางไรก็ตามงานวิจัยซ่ึงศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตางกลุมกัน ตามเพศชาย หญิง สาขา
ท่ีเรียน และนักเรียนกลุมเกงและออน พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดานมุมมองท่ีมีตอ
คุณลักษณะของอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษ ยกเวนกลุมนักเรียนกลุมเกงและออน ซ่ึงมีความคิดเห็นท่ี
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทางดานความคิดเห็นดาน ปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูเรียน โดย
นักเรียนกลุมออนใหความสําคัญของปฏิสัมพันธกับผูเรียนสูงกวา นักเรียนกลุมอ่ืนๆ ท้ังนี้อาจเนื่องจาก
นักเรียนในกลุมออนตองการท่ีจะใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะกับระดับทางภาษา 
มากกวาประเด็นดานความรูทฤษฎีการเรียนการสอน  

 

สรุป 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี รูปแบบ และงานวิจัยเก่ียวกับการประเมินโครงการ การพัฒนา
ครู รูปแบบการเรียนการสอน สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการวิจัยและพัฒนา
เรื่อง “การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษตามโครงการความรวมมือ
ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็ก และSEAMEO RELC 
ประเทศสิงคโปร” สรุปไดวา การประเมินโครงการจะมุงเนนการประเมินเพ่ือการพัฒนาเปนสําคัญ 
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ดังนั้นการตัดสินใจนํารูปแบบการประเมินใดมาใชตองคํานึงถึงจุดมุงหมายของการประเมิน เนื่องจาก
รูปแบบการประเมินแตละรูปแบบนั้นมีขอดีและขอจํากัดท่ีมีความแตกตางกัน ในสวนการพัฒนาครูสรุป
ไดวา การพัฒนาครูตองมีการเตรียมความพรอมและสงเสริมใหครูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องท้ังดาน
วิชาการ บุคลิกภาพ วิสัยทัศน เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทางวิชาการตลอดจน
เทคโนโลยีใหมๆ และสวนหนึ่งในการพัฒนาครูในดานการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูตองมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงพบวาแตละรูปแบบมีลักษณะและความสําคัญแตกตางกันไป 
ดังนั้น ครูตองสามารถวิเคราะหบริบทตางๆในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
เรียนการสอนไปพัฒนาผูเรียนตอไป นอกจากนี้ในการพัฒนาสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ สรุปไดวา 
ครูภาษาอังกฤษมีความจําเปนตองพัฒนาตนเองหลายดาน อาทิ ดานความรูความสามารถในการใช
ภาษา ดานเนื้อหา ดานการสอน ดานการมีสวนรวมในวิชาชีพ เปนตน   



บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ประเมินพัฒนาการการสอนภาษาอังกฤษและการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมของสถาบันภาษาอังกฤษตาม
โครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็ก
และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร 2) เพ่ือประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครู
ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมในดาน ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยบูรณาการ
นวัตกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ ดานพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ ดานความสามารถในการทํา
วิจัยในชั้นเรียนหรือสื่อ/นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการสอนภาษาอังกฤษ และดานความสามารถในการ
ขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูครูเครือขาย 3) เพ่ือประเมินสมรรถนะการสอน
ภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก หัวหนากลุมสาระการรูวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษและความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครู
ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม และเพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน ซ่ึงการวิจัยในครั้งนี้เปน
การวิจัยท่ีผสมผสานหลักการ แนวคิดของการประเมินโครงการ โดยใชแนวคิดแบบผสมผสานวิธี (Mixed 
Methods) มีข้ันตอนการวิจัยดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน โดยดําเนินการวิเคราะหโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ

ฯ สัมภาษณผูบริหารและผูประสานงานโครงการ วิเคราะหและสังเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

และดําเนินการสนทนากลุมครูภาษาอังกฤษ และประเมินพัฒนาการการสอนภาษาอังกฤษและการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 

ข้ันตอนท่ี 2 การประเมิน แบงออกเปน 3 ข้ันตอนยอย ไดแก 2.1) ประเมินสมรรถนะการ
สอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม ใน 4 ดาน คือ ดานความสามารถในการเขียน
หนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู ดานพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ  ดานความสามารถใน
การทําวิจัยในชั้นเรยีน สื่อ/นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการสอนภาษาอังกฤษ และดานความสามารถในการ
ขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูครูเครือขาย 2.2) ประเมินสมรรถนะการสอน
ภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และ 2.3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ และความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครู
ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 

ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันสังเคราะหผลการประเมินเพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน  

 ท้ังนี้สามารถสรุปเปนกรอบดําเนินการวิจัยดังนี ้
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แผนภาพท่ี 7  กรอบดําเนินการวิจัย

ขั้นศึกษาขอมลูพ้ืนฐาน 

-วิเคราะหโครงการพัฒนาครูฯ 

-สัมภาษณผูบริหารและผู

ประสานงานโครงการ 

-วิเคราะหและสังเคราะห

เอกสารท่ีเก่ียวของกับ

โครงการ 

-สนทนากลุมครูภาษาอังกฤษ 

-ประเมินพัฒนาการการสอน

ภาษาอังกฤษฯ 
 

ขั้นประเมนิ 

-ประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ 

4 ดาน คือ (1) ดานความสามารถในการ

เขียนหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการ

เรียนรู (2) ดานพฤติกรรมการสอน

ภาษาอังกฤษ (3) ดานความสามารถในการ

ทําวิจัยในช้ันเรียน สื่อ/นวัตกรรมท่ี

เก่ียวของกับการสอนภาษาอังกฤษ และ (4) 

ดานความสามารถในการขยายแนวคิดการ

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูครู

เครือขาย  

-ประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ

ของคร ู

- ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจดัการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษของคร ู

ขั้นสังเคราะหผลการประเมิน 

-เสนอรูปแบบการพัฒนาครู

ภาษาอังกฤษและคณุลักษณะ

อันพึงประสงคของครู

ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 

และการเขาสูประชาคมอาเซียน 

สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
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 โดยมีรายละเอียดของการกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  แบบแผนการวิจัย และ

วิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ผูใหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 2 กลุม คือ 

 1. กลุมผูใหขอมูลระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก  
1) ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน จาก 43 โรงเรียน รวม 43 คน 
2) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หรือหัวหนาฝาย

วิชาการ โรงเรียนละ 1 คน จาก 43 โรงเรียน รวม 43 คน 
3) ศึกษานิเทศกกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จํานวน 43 คน 

ท่ีนิเทศครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม จําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามสังกัดของโรงเรียนท่ี
ครูผูสอนภาษาอังกฤษสังกัดอยู 

4) ครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม จากโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 43 คน 

5) นักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม จาก
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนละ 1 
หองเรียน จํานวน 1,815 คน 

6) ครูเครือขายในการขยายผลการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ี
ผานการอบรม จากโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
จํานวน 506 คน 
 2. กลุมผูกําหนดนโยบายและพัฒนาแนวคิดในการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของสถาบัน
ภาษาอังกฤษ ไดแก ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 2 คน ผู
ประสานงานโครงการ จํานวน 1 คน และผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน  

 
แบบแผนการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบแผนการวิจัยเชิงประเมิน โดยผสมผสานรูปแบบการประเมิน
โครงการของไทเลอรท่ีเปนการประเมินตามวัตถุประสงคของโครงการ  รูปแบบการประเมินของสเตค (A 
Countenance Model)  ท่ีเนนความแตกตางระหวางสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงกับสิ่งท่ีคาดหวังโดยนําไปเทียบกับ
มาตรฐานเพ่ือใชในการตัดสินใจ และรูปแบบการประเมิน CIPPIEST ของ Stufflebeam ท่ีเนนการ
ประเมินกอน ระหวาง และหลังการดําเนินโครงการ มาใชในการประเมิน รวมกับแบบแผนการวิจัยและ
พัฒนา(Research and Development) ประเภทผสมผสานวิธี (Mixed Methods) โดยมีการเก็บ
ขอมูลท้ังเชิงปริมาณ (Quantitative methods) และเชิงคุณภาพ (Qualitative methods) รวมท้ังมี
การตรวจสอบสามเสา (Triangulation)ดานขอมูล ดานระเบียบวิธี และดานผูวิจัย  และแบบแผนการ
ทดลองท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบแผนการวิจัย One shot case study ดังนี้ (Creswell, 
2003: 168) 
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Group A  X  ---------------- O 
 

 สัญลักษณท่ีใชในแบบแผนการวิจัย 
  X    คือ โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ 
  O    คือ ผลของโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความ
รวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็กและ SEAMEO 
RELC ประเทศสิงคโปร มีการดําเนินการ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

 
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 

ในการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการประเมินโครงการฯ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหโครงการ

พัฒนาครูภาษาอังกฤษฯ สัมภาษณผูบริหารและผูประสานงานโครงการ วิเคราะหและสังเคราะหเอกสาร

ท่ีเก่ียวของกับโครงการ และดําเนินการสนทนากลุมครูภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค แหลงขอมูล ตัว

แปรท่ีศึกษา และวิธีดําเนินการ ดังนี้ 

วัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการประเมินโครงการฯ 

แหลงขอมูล 
แหลงขอมูลบุคคล ประกอบดวย   
1. แหลงขอมูลท่ีไดจากครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 43 คน ประเมินตนเองเก่ียวกับ
พัฒนาการดานการสอนภาษาอังกฤษและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และสนทนากลุม
เก่ียวกับสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ 

2. แหลงขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุมเก่ียวกับสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครู
ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
หรือหัวหนางานวิชาการ     

ตัวแปรท่ีศึกษา  
ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก  
1. ความคิดเห็นของครูผูสอนภาษาอังกฤษเก่ียวกับพัฒนาการดานการสอนภาษาอังกฤษและ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเอง กอนและหลังจากการเขารับการอบรม 
2.  ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ หรือ

หัวหนางานวิชาการ เก่ียวกับสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 
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วิธีดําเนินการ  
ผูวิจัยดําเนินการใหครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม ประเมินตนเองในแบบประเมิน

ตนเอง เก่ียวกับพัฒนาการดานการสอนภาษาอังกฤษและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
กอนและหลังจากการเขารับการอบรม กับผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ หรือหัวหนางานวิชาการ และครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม จากนั้นผูวิจัยนํา
ขอมูลไปสังเคราะห และเขียนเชิงพรรณนาความ (Document Analysis)  

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. แบบประเมินตนเอง (Self Assessment)  
2. ประเด็นสนทนากลุม (Focus Group Discussion Guidelines) 

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. แบบประเมินตนเอง (Self Assessment) มีลักษณะของขอคําถามแบบปลายปด (Close 

- end Questions) โดยมีประเด็นในการประเมินเก่ียวกับพัฒนาการดานการสอนภาษาอังกฤษและการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เก่ียวกับหลักสูตรและการสอน มีระดับการประเมินจําแนกเปน
ความคิดเห็นกอนและหลังจากการเขารับการอบรม ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 
ระดับของลิเคอรท (Likert Five Rating Scales) ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด มี
ข้ันตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 
 1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักการท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลโครงการ 
สมรรถนะการสอน พฤติกรรมการสอน และแนวการสรางเครื่องมือการประเมินตนเอง  
 1.2 รางแบบประเมินตนเองเก่ียวกับพัฒนาการดานการสอนภาษาอังกฤษและการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีเขารับการอบรม ประกอบดวย
ประเด็นในการประเมินตนเอง 8 องคประกอบ ไดแก 1) ดานหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู 2) 
ดานเนื้อหา 3) ดานวิธีการสอน เทคนิค และกิจกรรม 4) ดานสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 5) 
ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 6) ดานการสื่อสาร 7) ดานการวัดและประเมินผล และ 8) ดานวิชาชีพ
คร ู
 1.3 ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาคาความตรงตามเนื้อหา 
(Content validity)ของแบบประเมินตนเอง เก่ียวกับพัฒนาการดานการสอนภาษาอังกฤษและการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีเขารับการอบรม  โดยนําไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมท่ีตองการวัด (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดาน
ภาษาอังกฤษ ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินโครงการ และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล
การศึกษา ดานละ 1 คน พบวาไดคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมท่ีตองการวัดทุก
ประเด็น อยูระหวาง 0.67-1.00 
 1.4 นําแบบประเมินตนเองเก่ียวกับพัฒนาการดานการสอนภาษาอังกฤษและการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีเขารับการอบรม มาแกไขปรับปรุง
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญท้ังในดานภาษา และรูปแบบขอมูลท่ัวไปของครูผูประเมินตนเอง โดยมี
การปรับปรุงคือ ขอการสรางคําถามใหสอดคลองกัน 
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1.5 จัดพิมพเปนแบบประเมินตนเองฉบับสมบูรณ และนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือตอบวัตถุประสงคการประเมินตอไป  

2. ประเด็นสนทนากลุม (Guidelines)  การกําหนดประเด็นในการสนทนากลุม  มีข้ันตอน
การพัฒนาดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักการท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลโครงการ 
สมรรถนะการสอน และพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษของคร ู 
 2.2 รางประเด็นสนทนากลุม ตามขอบเขตของเนื้อหา 

2.3 ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาคาความตรงตามเนื้อหา 
(content validity) ของประเด็นสนทนากลุมเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีตอสมรรถนะการสอน
ภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม  โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมท่ีตองการวัด (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศการศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานการ
ประเมินโครงการ และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานละ 1 คน พบวาไดคาความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมท่ีตองการวัดทุกประเด็น อยูระหวาง 0.67-1.00 
 2.4 นําประเด็นสนทนากลุมเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีตอสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ
ของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม มาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญท้ังในดานภาษา 
ขอมูลท่ัวไป และประเด็นการสนทนากลุม โดยมีการปรับขอคําถามใหสอดคลองและมีการจําแนกขอ
คําถามในแตละองคประกอบ 

2.5 จัดพิมพเปนประเด็นสนทนากลุมฉบับสมบูรณ และนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ หรือหัวหนางานวิชาการ และครูผูสอน
วิชาภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม เพ่ือตอบวัตถุประสงคการประเมินตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ดําเนินการใหครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษท่ีเขารับการอบรม ประเมินตนเองเก่ียวกับ
พัฒนาการดานการสอนภาษาอังกฤษและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
 2. ดําเนินการสนทนากลุมกับผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
หรือหัวหนางานวิชาการ และครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม จําแนกตามพ้ืนท่ีท่ีศึกษา10 
กลุม ไดแก ภาคเหนือ 3 กลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กลุม ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก 2 
กลุม และภาคใต 2 กลุม   

การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหขอมูลจากการประเมินตนเองเก่ียวกับพัฒนาการดานการสอนภาษาอังกฤษและ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑท่ีกําหนดดังนี้ 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดวยอยูในระดับ มากท่ีสุด 
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดวยอยูในระดับ มาก  
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50-3.49 หมายถึง เห็นดวยอยูในระดับ ปานกลาง  
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง เห็นดวยอยูในระดับ นอย  
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง เห็นดวยอยูในระดับ นอยท่ีสุด  
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2. วิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และ
ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation data) และนําเสนอแบบความเรียง 

การดําเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 1 สรุปไดดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ข้ันตอนท่ี 1 ประเมินพัฒนาการการสอนภาษาอังกฤษและการ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 

วัตถุประสงคการ
วิจัย 

วิธีการ เคร่ืองมือ กลุมเปาหมาย สถิติ/ 
การวิเคราะหขอมูล 

1. เพ่ือศึกษาขอมูล
พ้ืนฐานในการ
ประเมินโครงการ 

ครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ี
ผานการอบรม 
ดําเนินการประเมิน
ตนเองเก่ียวกับ
พัฒนาการดานการสอน
ภาษาอังกฤษและการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน 

แบบประเมินตนเอง
เก่ียวกับพัฒนาการ
ดานการสอน
ภาษาอังกฤษและการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษ
ท่ีเขารับการอบรม 

ครูภาษาอังกฤษท่ี
ผานการอบรม 
จํานวน 63 คน 

คาเฉลี่ย ( X ) สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.)  และนํา
คาเฉลี่ยเทียบกับ
เกณฑ 

 สนทนากลุมกับ
ผูบริหารสถานศึกษา 
หัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ 
หรือหัวหนางาน
วิชาการ และครูผูสอน
วิชาภาษาอังกฤษท่ีผาน
การอบรม 

ประเด็นสนทนากลุม
เก่ียวกับความคดิเห็น
ท่ีมีตอสมรรถนะการ
สอนภาษาอังกฤษของ
ครูภาษาอังกฤษท่ีผาน
การอบรม 

ผูบริหาร
สถานศึกษา 
หัวหนากลุมสาระ
การเรยีนรู
ภาษาอังกฤษ หรือ
หัวหนางาน
วิชาการ และ 
ครูผูสอน
ภาษาอังกฤษท่ี
ผานการอบรม 

การวิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis) 
และตรวจสอบขอมลู
แบบสามเสา 
(Triangulation 
data) 

ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ  
 เปนข้ันตอนการประเมินสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ เพ่ือใชในการเสนอรูปแบบการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสู
ประชาคมอาเซียน โดยมีข้ันตอนการประเมินสมรรถนะ 4 ข้ันตอนยอย ประกอบดวย 
 ข้ันตอนท่ี 2.1 ประเมินพัฒนาการการสอนภาษาอังกฤษฯ 

วัตถุประสงค   
ประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมใน 4 ดาน คือ 1) 

ดานความสามารถในการเขียนหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการนวัตกรรมการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ 2) ดานพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 3) ดานความสามารถในการทําวิจัยในชั้น
เรียนและการพัฒนาผลงานวิชาการท่ีเก่ียวของกับภาษาอังกฤษ และ 4) ดานความสามารถในการขยาย
แนวคิดการพัฒนา        การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูครูเครือขาย 
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แหลงขอมูล 
แหลงขอมูลเอกสาร ประกอบดวย 
1. หนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรยีนรูวิชาภาษาอังกฤษ 
2. รายงานวิจัยในชั้นเรียนและผลงานวิชาการท่ีเก่ียวของกับภาษาอังกฤษ 
3. ชุดฝกอบรมของครูท่ีผานการอบรม (Module) 
แหลงขอมูลบุคคล  ประกอบดวย 
1. ครผููสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 63 คน เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 
2. ครูเครือขายของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา จํานวน 400 คน ในการขยายผลการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผาน
การอบรม 

ตัวแปรท่ีศึกษา  
ตัวแปรท่ีศึกษา คือ สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 

ไดแก  
1. ความสามารถในการเขียนหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ 
2. พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 
3. ความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียนและผลงานวิชาการท่ีเปนสื่อ/นวัตกรรม 
4. ความสามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูครูเครือขาย 
วิธีดําเนินการ 
ผูวิจัยดําเนินการประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูท่ีผานการอบรม โดย

พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของครูใน 4 ภารกิจ ไดแก 1) การประเมินความสามารถในการเขียน
หนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบประเมินคุณภาพหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการ
เรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ 2) การประเมินพฤติกรรมการสอนของครู โดยใชแบบประเมินพฤติกรรมการ
สอนภาษาอังกฤษ 3) การประเมินความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียนและผลงานวิชาการอ่ืน โดยใช
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย และแบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการอ่ืน และ 4) การประเมิน
ความสามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูครูเครือขาย โดยใชแบบ
ประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม (Module) ของครูท่ีผานการอบรมพัฒนาข้ึน และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของครูเครือขายตอพฤติกรรมการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. แบบประเมินคุณภาพหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ  
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 
3. แบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน หรือสื่อ/นวัตกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 
4. แบบประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม (Module) ดานการสอนภาษาอังกฤษของครูผูสอน

ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม  
5. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเครือขายตอพฤติกรรมการขยายแนวคิดการพัฒนาการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
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การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. แบบประเมินคุณภาพหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ  ในการ

ประเมินคุณภาพหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ ผูวิจัยดําเนินการประเมิน
คุณภาพของหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของครูท่ีผานการอบรมพัฒนาข้ึน
เพ่ือใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลังจากผานการอบรม โดยกําหนด
เครื่องมือในการประเมินเปนแบบประเมินท่ีมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับของลิเคอรท 
(Likert Five Rating Scales) พรอมกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริกส (Rubrics Scoring) โดยมี
ข้ันตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 

 1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หลักการท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลโครงการ 

สมรรถนะการสอน และการเขียนหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ 

 1.2 รางแบบประเมินคุณภาพหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ 

ประกอบดวย ประเด็นการประเมินในภาพรวมท่ีจัดการเรียนการสอนตามความสอดคลองและ

องคประกอบของหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรู 

1.3 ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาคาความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบประเมินคุณภาพหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรู โดยนําไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมท่ีตองการวัด (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการสอน
ภาษาอังกฤษ ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินโครงการ และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล
การศึกษา ดานละ 1 คน พบวาไดคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมท่ีตองการวัดทุก
ประเด็น อยูระหวาง 0.67-1.00 
 1.4 นําประเด็นการประเมินหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของ
ครภูาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม มาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญท้ังในดานภาษา ขอมูล
ท่ัวไป และประเด็นการประเมิน โดยรายการประเมิน และระดับคุณภาพของเกณฑการประเมินรวมท้ัง
กําหนดเกณฑการประเมินคะแนนรวม 

1.5 จัดพิมพเปนแบบประเมินคุณภาพหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูวิชา

ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ และนําไปเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงคการประเมินตอไป 

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ  ในการสังเกตพฤติกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม ผูวิจัยและศึกษานิเทศกดําเนินการสังเกตการสอน
ภาษาอังกฤษของครู โดยใชเครื่องมือประเมินเปนแบบสังเกตท่ีมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5 
ระดับของลิเคอรท (Likert Five Rating Scales) พรอมกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริกส 
(Rubrics Scoring) โดยมีข้ันตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 
 2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักการท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลโครงการ 

สมรรถนะการสอน และพฤติกรรมการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของครูผูสอนภาษาอังกฤษ  

 2.2 รางแบบสังเกตพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบดวย ประเด็นการสังเกต 6 

ดาน ไดแก1) ดานเนื้อหา (Contents) 2) ดานวิธีการสอน เทคนิค และกิจกรรม (Teaching methods, 
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techniques and activities) 3) ดานสื่อและนวตักรรมในการจัดการเรียนรู (Instructional methods, 

techniques and activities) 4) ดานการบริหารจัดการในชั้นเรียน (Classroom management) 5) 

ดานการสื่อสาร (Communication) และ 6) ดานการสอน และวิชาชีพ (Teaching and professional 

ability) โดยมีประเด็นการสังเกตพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษท้ังหมด 22 ประเด็น  

2.3 ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาคาความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบสังเกตพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
คาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมท่ีตองการวัด (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศการศึกษา 
ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินโครงการ และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานละ 1 
คน พบวาไดคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมท่ีตองการวัดทุกประเด็น อยูระหวาง 
0.67-1.00 
 2.4 นําประเด็นการสังเกตพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการ
อบรม มาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญท้ังในดานภาษา ขอมูลท่ัวไป และประเด็นการ
สังเกต โดยเพ่ิมเติมขอคิดเห็นและขอสังเกตอ่ืนๆ  
 2.5 จัดพิมพเปนแบบสังเกตพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ และนําไปเก็บ

รวบรวมขอมูลกับครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม เพ่ือตอบวัตถุประสงคการประเมินตอไป 

3. แบบประเมินงานวิจัยในช้ันเรียน หรือส่ือ/นวัตกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

ในการประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน หรือสื่อ/นวัตกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัย

ดําเนินการประเมินงานการวิจัยในชั้นเรียน หรือสื่อ/นวัตกรรมของครูท่ีผานการอบรม ไดพัฒนาข้ึนจาก

การประยุกตแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคการสอนตางๆ ซ่ึงชวยใหการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมี

คุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยใชเครื่องมือประเมินท่ีมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา(Rating Scale) 2 

- 6 ระดับ ซ่ึงผูวิจัยประยุกตมาจากมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Five Rating 

Scales) เพ่ือใหสอดคลองกับขอบเขตของหัวของานวิจัยท่ีประเมิน พรอมกําหนดเกณฑการใหคะแนน

แบบรูบริกส (Rubrics Scoring) โดยมีข้ันตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 

 3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หลักการท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลโครงการ 

สมรรถนะการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน  

 3.2 รางแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน ประกอบดวยประเด็นการประเมิน

จํานวน 10 ประเด็น ไดแก 1) ชื่อเรื่อง 2) ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 3) วัตถุประสงค 4) 

กรอบแนวคิด แนวคิด ทฤษฎีหลักการ เชื่อมโยงไปสูตัวแปร 5) นิยามศัพท 6) ขอบเขตการวิจัย 7) 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 8) การออกแบบการวิจัย 9) การดําเนินการวิจัย และ10) ผลการวิจัย 

3.3 ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาคาความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคา
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมท่ีตองการวัด (Index of Item Objective 
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Congruence : IOC) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศการศึกษา 
ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินโครงการ และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานละ 1 
คน พบวาไดคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมท่ีตองการวัดทุกประเด็น อยูระหวาง 
0.67-1.00 
 3.4 นําประเด็นการประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน มาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญท้ังในดานภาษา ขอมูลท่ัวไป และประเด็นการประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยมีการ
ปรับแกระดับคุณภาพ และการกําหนดสัดสวนของแตละเกณฑ 
 3.5 จัดพิมพเปนแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ และนําไปเก็บ

รวบรวมขอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงคการประเมินตอไป 

4. แบบประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม(Module)ดานการสอนภาษาอังกฤษของครูผูสอน

ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม  ในการประเมินคุณภาพชุดฝกอบรมของครูท่ีผานการอบรมพัฒนาข้ึน 

เพ่ือนําไปขยายแนวคิดสูครูเครือขายนั้น ผูวิจัยดําเนินการประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม(Module) ดาน

การสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม  โดยใชเครื่องมือประเมินท่ีมีลักษณะเปน

แบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Five Rating Scales) พรอมกําหนดเกณฑการ

ใหคะแนนแบบรูบริกส (Rubrics Scoring) โดยมีข้ันตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 

4.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หลักการท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลโครงการ 

สมรรถนะการสอน ชุดฝกอบรม (Module) ดานการสอนภาษาอังกฤษ 

4.2 รางแบบประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม(Module)ดานการสอนภาษาอังกฤษของครูท่ี

ผานการอบรมพัฒนาข้ึน ประกอบดวยประเด็นการประเมิน 9 องคประกอบ ไดแก 1) ดานเอกสาร/

รายงาน  2) ดานกระบวนการพัฒนานวัตกรรมชุดฝกอบรม  3) ดานความสอดคลองหลักสูตรและ

แผนการจัดการเรียนรู 4) ดานเนื้อหา 5) ดานวิธีการสอน เทคนิค และกิจกรรมในชุดฝกอบรม 6) ดาน

สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู ของชุดฝกอบรม 7) ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 8) ดานการ

วัดและประเมินผล และ9) ภาพรวมดานคุณคาและประโยชนของชุดฝกอบรม โดยมีประเด็นการประเมิน

คุณภาพชุดฝกอบรม(Module)วิชาภาษาอังกฤษท้ังหมด 35 ประเด็น 

4.3 ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาคาความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม (Module)ดานการสอนภาษาอังกฤษของครู
ท่ีผานการอบรมพัฒนาข้ึน โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
พฤติกรรมท่ีตองการวัด(Index of Item Objective Congruence : IOC) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศการศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินโครงการ และ
ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานละ 1 คน พบวาไดคาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับพฤติกรรมท่ีตองการวัดทุกประเด็น อยูระหวาง 0.67-1.00 
 4.4 นําประเด็นการประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม (Module)ดานการสอนภาษาอังกฤษ มา
แกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญท้ังในดานภาษา ขอมูลท่ัวไป และประเด็นการประเมิน
คุณภาพชุดฝกอบรม(Module) โดยมีการเพ่ิมระดับการประเมิน 
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4.5 จัดพิมพเปนแบบประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม (Module) ดานการสอนภาษาอังกฤษ

ฉบับสมบูรณ และนําไปเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงคการประเมินตอไป  

5. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเครือขายตอพฤติกรรมการขยายแนวคิดการ

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ในการสอบถามความคิดเห็นของครูเครือขายตอพฤติกรรมการ

ขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมนั้น ผูวิจัย

ดําเนินการสอบถามกับครูเครือขาย โดยใชเครื่องมือเปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนมาตราสวน

ประเมินคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Five Rating Scales) โดยมีข้ันตอนการสรางและตรวจสอบ

คุณภาพดังนี้ 

5.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หลักการท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลโครงการ 
สมรรถนะการสอน และพฤติกรรมการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

5.2 รางแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเครือขายตอพฤติกรรมการขยายแนวคิดการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม ประกอบดวยประเด็น
การประเมิน12 ประเด็น ไดแก ความสามารถของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม(ครูแกนนํา) ใน
ประเด็นความสามารถในการสื่อสาร/อธิบายเก่ียวกับวิธีการสอนภาษาอังกฤษ การแนะนํา/นิเทศ
เก่ียวกับวิธีการสอนภาษาอังกฤษ ความสามารถในการจูงใจใหครูเครือขายสามารถพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ การเปดโอกาสใหมีการซักถาม ความชัดเจนในการตอบขอซักถามหรือขอสงสัย การมี
มุมมองหรือแนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีทันสมัย และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  
ความสามารถของครูเครือขายในประเด็นความรู ท่ีไดรับเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ความสามารถนําแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการ
สอน การจัดทําวิจัยหรือพัฒนางานวิชาการ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู และการขยายผลใหแก
เพ่ือนครู 

5.3 ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาคาความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเครือขายตอพฤติกรรมการขยายแนวคิดการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม โดยนําไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมท่ีตองการวัด(Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการสอน
ภาษาอังกฤษ ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินโครงการ และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล
การศึกษา ดานละ 1 คน พบวาไดคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมท่ีตองการวัดทุก
ประเด็น อยูระหวาง 0.67-1.00 
 5.4 นําประเด็นการสอบถามความคิดเห็นของครูเครือขายตอพฤติกรรมการขยายแนวคิด
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญท้ังในดาน
ภาษา ขอมูลท่ัวไป และประเด็นการสอบถามความคิดเห็นของครูเครือขาย โดยมีการปรับขอคําถามให
ชัดเจนระบุวาระดับใดควรถามครูแกนนําหรือครูเครือขาย 
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5.5 จัดพิมพเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเครือขายตอพฤติกรรมการขยายแนวคิด
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ไปเก็บรวบรวมขอมูลกับครูเครือขายเพ่ือตอบวัตถุประสงค
การประเมินตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ดําเนินการประเมินความสามารถในการเขียนหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรู 
พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ ความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน ความสามารถในการทําผลงาน
วิชาการท่ีเก่ียวของกับภาษาอังกฤษ ความสามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสูครูเครือขายผานโมดูล  
 2. ดําเนินการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียน
การสอนของครูท่ีผานการอบรมท่ีพัฒนาข้ึน 

การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหขอมูลจากการประเมินความสามารถในการเขียนหนวยการเรียนรู/แผนการ

จัดการเรียนรู พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ ความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน ความสามารถใน
การทําผลงานวิชาการท่ีเก่ียวของกับภาษาอังกฤษ ความสามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษสูครูเครือขายผานโมดูล และความคิดเห็นของครูเครือขายตอพฤติกรรมขยาย
แนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมพัฒนาข้ึน  
โดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด 
ท้ังนี้กรณีคะแนนเต็มในแตละรายการประเมินไมเทากัน ผูวิจัยจะแปลผลโดยใชคารอยละของคาเฉลี่ย 
ดังนี้ 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.50-5.00 หรือรอยละของคาเฉลี่ยระหวาง 81-100  หมายถึง มีความรู
ความสามารถ/เห็นดวยอยูในระดับ มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยระหวาง 3.50-4.49 หรือรอยละของคาเฉลี่ยระหวาง 61-80 หมายถึง มีความรู
ความสามารถ/เห็นดวยอยูในระดับ มาก  

คาเฉลี่ยระหวาง 2.50-3.49 หรือรอยละของคาเฉลี่ยระหวาง 41-60 หมายถึง มีความรู
ความสามารถ/เห็นดวยอยูในระดับ ปานกลาง  

คาเฉลี่ยระหวาง 1.50-2.49 หรือรอยละของคาเฉลี่ยระหวาง 21-40 หมายถึง มีความรู
ความสามารถ/เห็นดวยอยูในระดับ นอย  

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.49 หรือรอยละของคาเฉลี่ยระหวาง 0-20หมายถึง มีความรู
ความสามารถ/เห็นดวยอยูในระดับ นอยท่ีสุด  
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การดําเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 2.1 สรุปไดดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ข้ันตอนท่ี 2.1 ประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครู
ภาษาอังกฤษ ท่ีผานการอบรม ใน 4 ดาน  

วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการ เคร่ืองมือ กลุมเปาหมาย สถิติ/ 
การวิเคราะหขอมูล 

2. เพ่ือประเมินสมรรถนะ
การสอนภาษาอังกฤษของ
ครูภาษาอังกฤษท่ีผานการ
อบรม ในดานตอไปน้ี 
   2.1 ความสามารถในการ
เขียนแผนการจัดการเรยีนรู
โดยบูรณาการนวัตกรรมการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ 
   2.2 พฤติกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษ 
   2.3 ความสามารถในการ
ทําวิจัยในช้ันเรียน หรือสื่อ/
นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับ
ภาษาอังกฤษ 
    
    
2.4 ความสามารถในการ
ขยายแนวคิดการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษสู
ครูเครือขาย 

 
 
 
 
1) การประเมิน
ความสามารถในการ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู  
2) สังเกตการสอน  
 
3) การประเมิน
คุณภาพวิจยัในช้ัน
เรียนหรือสื่อ/
นวัตกรรมการเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษ  
4) การประเมิน
ความสามารถในการ
ขยายแนวคิดการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษสู
ครูเครือขาย  
 

 
 
 
 
1) แบบประเมิน
คุณภาพแผนการจดัการ
เรียนรู 
 
 
2) แบบสังเกตการ
สอน 
 
3) แบบประเมิน
คุณภาพงานวิจัย หรือ
สื่อ/นวัตกรรมการ
เรียนการสอน 
4) แบบประเมิน
คุณภาพชุดฝกอบรม 
(Module) ดานการ
สอนภาษาอังกฤษของ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ี
ผานการอบรม 
5) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของครูเครือขาย
ตอพฤติกรรมการขยาย
แนวคิดการพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
ครูภาษาอังกฤษ
ท่ีผานการอบรม 
จํานวน 43 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ครูเครือขาย 

คาเฉลี่ย ( X )  
สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และ
นํารอยละคาเฉลี่ย
เทียบกับเกณฑ 

 



92 

 

 ข้ันตอนท่ี 2.2 ประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  เปนข้ันตอนการประเมินเพ่ือใชในการเสนอรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมี
วัตถุประสงค แหลงขอมูล ตัวแปรท่ีศึกษา และวิธีดําเนินการดังนี้ 

วัตถุประสงค   
เพ่ือประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม ตามความ

คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
แหลงขอมูล 
แหลงขอมูลบุคคล  ประกอบดวย 
1. ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน จาก 43 โรงเรียน รวม 43 คน 
2. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หรือหัวหนาฝายวิชาการ 

โรงเรียนละ 1 คน จาก 43 โรงเรียน รวม 43 คน 
3. ศึกษานิเทศกกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จํานวน 43 คน ท่ี

นิเทศครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม จําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามสังกัดของโรงเรียนท่ี
ครูผูสอนภาษาอังกฤษสังกัดอยู 

ตัวแปรท่ีศึกษา   
สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม  
วิธีดําเนินการ 
ผูวิจัยดําเนินการประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม

ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศหรือหัวหนา
งานวิชาการ โดยใชการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) จําแนกตามพ้ืนท่ีท่ีศึกษาจํานวน 10 
กลุม ไดแก ภาคเหนือ 2 กลุม ภาคกลาง 3 กลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กลุม และภาคใต 2 กลุม 
โดยในแตละพ้ืนท่ีจะดําเนินการสนทนากลุมจําแนกออกเปน 2 กลุม คือกลุมผูบริหารสถานศึกษา กลุม
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศหรือหัวหนางานวิชาการ และดําเนินการสอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามความคิดเห็น
ของศึกษานิเทศก 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ประเด็นสนทนากลุม/สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะการสอน

ภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม  
2. ประเด็นสนทนากลุม/สัมภาษณหัวหนากลุมสาระภาษาตางประเทศเก่ียวกับสมรรถนะการ

สอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 
3. แบบสัมภาษณความคิดเห็นของศึกษานิเทศกเก่ียวกับสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของ

ครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 
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การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
  1. ประเด็นสนทนากลุม/สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุมสาระ
ภาษาตางประเทศเกี่ยวกับสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม โดย
มีข้ันตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 

1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หลักการท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลโครงการ 
สมรรถนะการสอน และพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 

1.2 รางประเด็นสนทนากลุม/สัมภาษณ เก่ียวกับสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครู
ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม จํานวน 5 ขอ เก่ียวกับ พัฒนาการดานสมรรถนะการสอน การพัฒนา
วิชาชีพดานเทคนิควิธีสอน สื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ประโยชนของโครงการ และการขยายผล และคุณลักษณะ และรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ และ
สมรรถนะการสอนภายหลังการอบรม 

1.3 ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาคาความตรงตามเนื้อหา 
(Content validity) ของประเด็นสนทนากลุม/สัมภาษณ โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมท่ีตองการวัด (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศการศึกษา ผูเชี่ยวชาญดาน
การประเมินโครงการ และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานละ 1 คน พบวาไดคา
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมท่ีตองการวัดทุกประเด็น อยูระหวาง 0.67-1.00 
 1.4 นําประเด็นสนทนากลุม/สัมภาษณเก่ียวกับสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครู
ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม มาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญท้ังในดานภาษา ขอมูล
ท่ัวไป และประเด็นสนทนากลุม/สัมภาษณ มีการเพ่ิมขอคําถามเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู 

1.5 จัดพิมพเปนประเด็นสนทนากลุม/สัมภาษณฉบับสมบูรณ และนําไปเก็บรวบรวมขอมูล
กับผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ หรือหัวหนางานวิชาการ เพ่ือ
ตอบวัตถุประสงคการประเมินตอไป 

2. แบบสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ี
ผานการอบรมตามความคิดเห็นของศึกษานิเทศก ในการสัมภาษณเชิงลึกของศึกษานิเทศกเก่ียวกับ
สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมนั้น ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณ
ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก โดยใชเครื่องมือเปนแบบสัมภาษณท่ีมีคําถามแบบปลายเปด (Opened-
end Question) โดยมีข้ันตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 
 2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หลักการท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลโครงการ 
สมรรถนะการสอน และพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 
             2.2 รางแบบสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครู
ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามความคิดเห็นของศึกษานิเทศก จํานวน 5 ขอ ไดแก พัฒนาการดาน
สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ การขยายผลองคความรูและประสบการณแกเพ่ือนครูภาษาอังกฤษของ
ครูเครือขาย ความสามารถของครูเครือขายในการนํานวัตกรรมของครูท่ีผานการอบรมไปใชประโยชนใน
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลงานทางวิชาการ พัฒนาการการสอนของครูภาษาอังกฤษท่ีผาน
การอบรมและครูเครือขาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค รูปแบบ (Model) การพัฒนาวิชาชีพ และ
สมรรถนะการเปนครูภาษาอังกฤษ      
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2.3 ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาคาความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบสัมภาษณเก่ียวกับสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ี
ผานการอบรมตามความคิดเห็นของศึกษานิเทศก โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมท่ีตองการวัด (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศการศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานการ
ประเมินโครงการ และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานละ 1 คน พบวาไดคาความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมท่ีตองการวัดทุกประเด็น อยูระหวาง 0.67-1.00 
 2.4 นําประเด็นสัมภาษณเก่ียวกับสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ี
ผานการอบรม มาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญท้ังในดานภาษา ขอมูลท่ัวไป และประเด็น
สัมภาษณ 
 2.5 จัดพิมพเปนแบบสัมภาษณเชิงลึกฉบับสมบูรณ และนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับ
ศึกษานิเทศก เพ่ือตอบวัตถุประสงคการประเมินตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ดําเนินการสนทนากลุม/สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ จําแนกตามพ้ืนท่ี 10 กลุม   
 2. ดําเนินการสัมภาษณความคิดเห็นของศึกษานิ เทศก เ ก่ียวกับสมรรถนะการสอน
ภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 

การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม/สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศเก่ียวกับสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการ
อบรม โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation 
data) และนําเสนอแบบความเรียง 

2. วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับศึกษานิเทศกเก่ียวกับสมรรถนะการสอน
ภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และ
ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation data) และนําเสนอแบบความเรียง 

การดําเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 2.2 สรุปไดดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ข้ันตอนท่ี 2.2 ประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครู
ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ และศึกษานิเทศก  

วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการ เคร่ืองมือ กลุมเปาหมาย สถิติ/ 
การวิเคราะหขอมูล 

3. เพ่ือประเมิน

สมรรถนะการสอน

ภาษาอังกฤษของครู

ภาษาอังกฤษท่ีผาน

การอบรมตามความ

คิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษา หัวหนา

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

และศึกษานิเทศก  

1) สนทนากลุม/

สัมภาษณ ผูบริหาร

สถานศึกษา และ

หัวหนากลุมสาระการ

เรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

2) สัมภาษณเชิงลึกกับ

ศึกษานิเทศก 

1) ประเด็นสนทนา

กลุม/สัมภาษณ 

 

 

 

 

2) แบบสัมภาษณ

เชิงลึก 

1) ผูบริหาร

สถานศึกษา 

จํานวน 43 คน 

2) หัวหนากลุม

สาระการเรยีนรู

ภาษาตางประเทศ

จํานวน 43 คน 

3) ศึกษานิเทศก

จํานวน 43 คน 

การวิเคราะหเน้ือหา 

(Content 

Analysis) และ

ตรวจสอบขอมลู

แบบสามเสา 

(Triangulation 

data) และนําเสนอ

แบบความเรยีง 

 ข้ันตอนท่ี 2.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และความคิดเห็นของ
นักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม   
 เปนข้ันตอนการประเมินเพ่ือใชในการเสนอรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของครูผูสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมี
วัตถุประสงค แหลงขอมูล  ตัวแปรท่ีศึกษา และวิธีดําเนินการดังนี้ 

วัตถุประสงค   
 เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และความคิดเห็นของนักเรียนตอการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 

แหลงขอมูล 
แหลงขอมูลเอกสาร คือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
แหลงขอมูลบุคคล คือ 
นักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม ของโรงเรียนใน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนละ 1 หองเรียน จํานวน 
1,815 คน  

ตัวแปรท่ีศึกษา   
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผูสอน

ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 
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วิธีดําเนินการ 
ผูวิจัยดําเนินการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากผาน

การสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีเขารับการอบรม และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอ
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครผููสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม  

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. แบบบันทึกขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 
2. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. แบบบันทึกขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ในการรวบรวม

ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากครูท่ีผานการ
อบรมนั้น ผูวิจัยดําเนินการบันทึกคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2554 โดยบันทึกคะแนนผลสอบและระดับคะแนนท่ีนักเรียนแตละคนทําได  

2. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของครูผูสอนท่ีผานการอบรม  ในการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอพฤติกรรม
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูนั้น ผูวิจัยดําเนินการสอบถามกับนักเรียน โดยใชเครื่องมือ
เปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง 
และนอย โดยมีข้ันตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักการท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลโครงการ 

สมรรถนะการสอน และพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 

2.2 รางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของ

ครูประกอบดวย ประเด็นการประเมิน 2 ดาน ไดแก 1) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และ2) ดาน

ประโยชนท่ีไดรับ โดยมีประเด็นการประเมินท้ังหมด 12 ประเด็น และมีแผนภาพใหนักเรียนเขียน

ลักษณะของครูภาษาอังกฤษในดวงใจ พรอมท้ังขอคิดเห็นเพ่ิมเติม  

2.3 ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาคาความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมท่ีตองการวัด (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศการศึกษา ผูเชี่ยวชาญดาน
การประเมินโครงการ และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานละ 1 คน พบวาไดคา
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมท่ีตองการวัดทุกประเด็น อยูระหวาง 0.67-1.00 
 2.4 นําประเด็นความคิดเห็นของนักเรียนตอพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม มาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญท้ังใน
ดานภาษา ขอมูลท่ัวไป และประเด็นความคิดเห็น 
 2.5 จัดพิมพเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนฉบับสมบูรณ และนําไปเก็บ
รวบรวมขอมูลกับนักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. บันทึกขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2554   
2. ดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษของครผููสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 
การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยจําแนกระดับ

คะแนนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนออกเปน 4 ระดับ คือ  
ระดบัคะแนน 4.0  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูใน 
      ระดับดีมาก 
ระดบัคะแนน 3.0 และ 3.5 หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูใน 
      ระดับดี 
ระดบัคะแนน 2.0 และ 2.5 หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูใน 
      ระดับพอใช 
ระดบัคะแนน 0, 1.0 และ 1.5 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูใน 
      ระดับปรับปรุง 
2. วิเคราะหขอมูลจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอพฤติกรรมการจัดการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม โดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑท่ีกําหนดดังนี้ 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.50-3.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก 
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง 
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย 

การดําเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 2.3 สรุปไดดังตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ข้ันตอนท่ี 2.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และ
ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 

วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการ เคร่ืองมือ กลุมเปาหมาย สถิติ/ 
การวิเคราะหขอมูล 

4. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ และความ
คิดเห็นของนักเรียนตอ
การจัดการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษของ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ี
ผานการอบรม 

1) บันทึกขอมูล
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ภาคเรียนท่ี 
2 ปการศึกษา 2554 
2) สอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน
ตอพฤติกรรมการ
จัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ
ของครผููสอน
ภาษาอังกฤษท่ีผาน
การอบรม 

1) แบบบันทึกขอมูล
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน 
 
 
2) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียน
ตอพฤติกรรมการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของ
ครูผูสอน 
ภาษาอังกฤษท่ีผาน
การอบรม 

นักเรียนท่ีเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษจาก
ครูผูสอน
ภาษาอังกฤษท่ีผาน
การอบรม 

คาเฉลี่ย ( X ) 
สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
และนําคาเฉลี่ย
เทียบกับเกณฑ 

 

ข้ันตอนท่ี 3 สังเคราะหผลการประเมินเพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะ 
              อันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน  
  เปนข้ันตอนการสังเคราะหผลการประเมินเพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูผูสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคม
อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค แหลงขอมูล ตัวแปรท่ีศึกษา และวิธีดําเนินการดังนี้ 

วัตถุประสงค   
 เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงคของครู
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน 

แหลงขอมูล 
แหลงขอมูลเอกสาร คือ 
รูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษใน

ศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน 
แหลงขอมูลบุคคล คือ 
ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) จํานวน 2 คน และผูเชี่ยวชาญ

ดานการสอนภาษาอังกฤษจํานวน 5 คน ตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน  

ตัวแปรท่ีศึกษา   
ตัวแปรท่ีตน  ไดแก  
รูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษใน

ศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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ตัวแปรท่ีตาม  ไดแก  
ความคิดเห็นของผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) และ

ผูเชี่ยวชาญในดานการสอนภาษาอังกฤษ เก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน 

วิธีดําเนินการ 
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากผูเก่ียวของในโครงการ

ท้ังหมด ไมวาจะเปนผูบริหารโครงการ ผู อํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ศึกษานิเทศกครูผูสอนภาษาอังกฤษ ครูเครือขาย และนักเรียน รวมกับการสังเคราะห
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 และการเตรียมความพรอมของครู
ภาษาอังกฤษในการเขาสูประชาคมอาเซียน เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียนตอไป 
โดยดําเนินการดังนี้ 

1. พัฒนาโครงรางรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงคของครู
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน จากแนวคิดท่ีไดจากวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากผูเก่ียวของในโครงการ  

2. ตรวจสอบและหาคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 
คน จากนั้นไดคา IOC ระหวาง 0.67-1.00 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. รูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษใน

ศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน 
2. แบบตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน 
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. รูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษ

ในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน มีการพัฒนาดังนี้ 
 1.1  ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากผูเก่ียวของในโครงการ โดย

การสนทนากลุมครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม การประเมินความสามารถในการเขียนหนวยการ
เรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูการสังเกตการสอนภาษาอังกฤษ  การประเมินคุณภาพวิจัยในชั้นเรียน 
หรือสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การประเมินความสามารถในการขยายแนวคิดการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูครูเครือขาย การสนทนากลุม/สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา 
และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศหรือหัวหนางานวิชาการ การประเมินสมรรถนะการ
สอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามความคิดเห็นของศึกษานิเทศก และการ
สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผูสอน
ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 

 1.2 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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 1.3 ยกรางรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงคของครู
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยรางองคประกอบของรูปแบบ 
ประกอบดวย หลักการ แนวคิด วัตถุประสงค ข้ันตอนของรูปแบบ ระบบสนับสนุน เง่ือนไขการใช
รูปแบบ และการวัดและประเมินผล  

1.4  นํารางรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงคของครู
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน เสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพ่ือ
สอบถามเก่ียวกับความเหมาะสมของรูปแบบ โดยใชแบบตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน  
ในการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบซ่ึงมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา IOC ระหวาง 0.67-
1.00 

1.5 นํารูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงคของครู
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน ท่ีไดรับคืนจากผูเชี่ยวชาญในขอ 1.4 มา
ปรับปรุงแกไข เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงคของครู
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน ตามวัตถุประสงคการ
วิจัยตอไป  

2. แบบตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน มีวิธีการพัฒนาดังนี้ 

2.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ
รูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 
และการเขาสูประชาคมอาเซียน  

2.2 รางแบบตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยคณะผูวิจัยรวมกัน
กําหนดประเด็นในการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ  

2.3 นําประเด็นท่ีจะใชในการตรวจสอบคุณภาพมาพิจารณารวมกันในท่ีประชุมดวยวิธีการ
วิพากษโดยผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) ซ่ึงประกอบดวย ผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการ
วิจัย ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผล รวมกันวิพากษประเด็นในการ
ตรวจสอบคุณภาพตามองคประกอบของรูปแบบ ในดานความชัดเจน ความเหมาะสม ความครอบคลุม 
ความสอดคลอง และการใชภาษาสื่อความหมาย และรวมกันปรับปรุง/แกไขตามคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

2.4 จัดพิมพเปนแบบตรวจสอบคุณภาพรูปแบบฉบับสมบูรณ แลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูล
จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดําเนินการใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน ใน
แบบตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงคของครู
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน 
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การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบดวยการวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑท่ีกําหนดดังนี้ 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ มากท่ีสุด 
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ มาก  
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ ปานกลาง  
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ นอย  
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

การดําเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 3 สรุปไดดังตารางท่ี 6 
ตารางท่ี 6 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ข้ันตอนท่ี 3 เสนอรูปแบบการพัฒนาครภูาษาอังกฤษและคุณลักษณะ 
 อันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน 
วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการ เคร่ืองมือ กลุมเปาหมาย สถิติ/ 

การวิเคราะห
ขอมูล 

5. เพ่ือเสนอรูปแบบ
การพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคของครู
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21 และ
การเขาสูประชาคม
อาเซียน 

1) วิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลท่ี
รวบรวมไดจากผูบรหิาร
โครงการ ผูอํานวยการ
สถานศึกษา หัวหนากลุม
สาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
ศึกษานิเทศก ครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ ครู
เครือขาย และนักเรยีน 
2) วิเคราะหผลการ
ตรวจสอบคุณภาพ
รูปแบบการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคของครู
ภาษาอังกฤษในศตวรรษ
ท่ี 21 และการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

1) รูปแบบการพัฒนา
ครูภาษาอังกฤษและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคของครู
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21 และ
การเขาสูประชาคม
อาเซียน 

ผูบริหารสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.) จํานวน 2 
คน ผูประสานงาน
โครงการจํานวน 1 
คน  และผูเช่ียวชาญ
ดานการสอน
ภาษาอังกฤษจํานวน 
5 คน 

1) การวิเคราะห
เน้ือหา (Content 
Analysis) 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

              รายงานการวิจัยเรื่อง “การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบัน
ภาษาอังกฤษ ตามโครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
กับมูลนิธิเทมาเส็กและ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร” เปนการวิจัยเชิงประเมิน รวมกับการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) ประเภทผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 5 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ผลการประเมินพัฒนาการการสอนภาษาอังกฤษและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม   

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการ
อบรม ใน 4 ดาน คือ ดานความสามารถในการเขียนหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู ดาน
พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ  ดานความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน /สื่อ นวัตกรรมท่ี
เก่ียวของกับการสอนภาษาอังกฤษ และดานความสามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษสูครูเครือขาย 

ตอนท่ี 3 ผลการประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการ
อบรมตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
 ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และความคิดเห็นของนักเรียน
ตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 
 ตอนท่ี 5 ผลการเสนอรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล  

ตอนท่ี 1  ผลการประเมินพัฒนาการการสอนภาษาอังกฤษและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ 
            ปฏิบัติงานของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม  
 ในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยกําหนดใหมีผลการประเมินจาก 2 สวน คือ 

1. ผลการประเมินตนเองของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม เกี่ยวกับพัฒนาการดาน
การสอนภาษาอังกฤษและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
และ 2  
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ตาราง 7  ขอมูลท่ัวไปของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 
ตัวแปร ความถ่ี รอยละ 

เขตพ้ืนท่ี   

1) สพป. 13 30.23 
2) สพม. 30 69.77 

รวม 43 100.00 
เพศ     
1. ชาย 9 20.93 
2. หญิง 34 79.07 

รวม 43 100.00 
 
จากตาราง  7 ขอมูลท่ัวไปของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม พบวา ครูสวนใหญสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 69.77  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 30.23  ท้ังนี้ครูภา
อังกฤษท่ีผานการอบรมสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 34  คน คิดเปนรอยละ 79.07  และเปนเพศ
ชายจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 20.93   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ตาราง 8  ผลการประเมินตนเองเก่ียวกับพัฒนาการดานการสอนภาษาอังกฤษ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูภาษาอังกฤษท่ี  
                   ผานการอบรม 

ประเด็นการประเมินตนเอง 

กอนอบรม 

 

หลังอบรม 

X  S.D. 
แปลความ 

X  S.D. 
แปลความ 

องคประกอบท่ี 1 ดานหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู (Curriculum and lesson plan writing)        

1. สามารถสรางแผนการจัดการเรียนรูไดสอดคลองกับหลักสูตรและมาตรฐานในการจดัการเรียนรู 3.57 .90 มาก  4.43 .59 มาก 
2. สรางและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสตูรทองถ่ิน 3.39 .78 ปานกลาง  4.17 .72 มาก 

สรุปองคประกอบท่ี 1 3.48 .79 มาก  4.30 .60 มาก 
องคประกอบท่ี 2 ดานเนื้อหา (Contents)        

3. นําเสนอเน้ือหาภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและตามลําดับข้ัน 3.57 .95 มาก  4.70 .47 มากท่ีสุด 
4. เลือกใชเน้ือหาและภาษาไดเหมาะสมกับหลักสตูร และระดับของผูเรยีน 3.78 .74 มาก  4.65 .49 มากท่ีสุด 
5. มีความรู ความเขาใจเปนอยางดีในดานเน้ือหาท่ีสอน 3.96 .88 มาก  4.65 .49 มากท่ีสุด 
6. ผสมผสานความรูสาขาตางๆ และทักษะอ่ืนๆ ท่ีสําคัญเขากับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3.52 .85 มาก  4.61 .50 มากท่ีสุด 

สรุปองคประกอบท่ี 2 3.71 .78 มาก  4.65 .41 มากท่ีสุด 
องคประกอบท่ี 3 ดานวิธีการสอน เทคนิค และกิจกรรม (Teaching methods, techniques, and 
activities) 

       

7. เลือกเทคนิค วิธีการสอน และการจัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสมกับการเรยีนรู 3.39 .94 ปานกลาง  4.43 .59 มาก 
8. สงเสริมสมรรถนะในการเรียนรูทางภาษา และการเรยีนรูแบบรวมมอื  3.35 .93 ปานกลาง  4.43 .59 มาก 
9. สงเสริมใหมีนักเรียนไดมีการฝกและพัฒนา การคิดวิเคราะห สังเคราะห และการแกปญหา 3.30 .93 ปานกลาง  4.30 .56 มาก 

สรุปองคประกอบท่ี 3 3.35 .88 ปานกลาง  4.39 .48 มาก 
องคประกอบท่ี 4 ดานสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู  (Instructional methods, techniques, 
and activities) 
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2 
 

ประเด็นการประเมินตนเอง 

กอนอบรม 

 

หลังอบรม 

X  S.D. 
แปลความ 

X  S.D. 
แปลความ 

10. ใชสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนรู 3.52 .79 มาก  4.39 .58 มาก 
11. สามารถนําเสนอสื่อในการจดัการเรียนรูไดอยางเหมาะสม กับความแตกตางของผูเรยีน (ความสามารถ 

ความสนใจ รูปแบบการเรียนรู) และท่ัวถึงผูเรียน 
3.26 .92 ปานกลาง  4.30 .63 มาก 

12. ใชสื่อเทคโนโลยีตางๆ เพ่ือการคนควาเพ่ิมเตมิ และประกอบการสอน เชน Computer, Microsoft 
Office, Internet, E-mail 

3.48 .85 ปานกลาง  4.52 .51 มากท่ีสุด 

สรุปองคประกอบท่ี 4 3.42 .78 ปานกลาง  4.41 .50 มาก 
องคประกอบท่ี 5 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom management)        

13. ใชเทคนิคและวิธีการอยางหลากหลายในการกระตุนใหผูเรียนไดฝกทํากิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะกับ
เวลา และกิจกรรม 

3.52 1.12 มาก  4.43 .66 มาก 

14. สนับสนุนใหผูเรยีนมีระเบียบวินัย และความรับผดิชอบตอการเรียนของตนเองท้ังในและนอกหองเรียน 4.00 .74 มาก  4.57 .59 มากท่ีสุด 
15. จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนใหผูเรยีนกลาแสดงความคิดเห็น มสีวนรวมในการเรยีนรูอยางกระตือรือรน กลา

แสดงความคดิเห็น และโตตอบในสิ่งท่ีเก่ียวของกับบทเรียน 3.70 .88 มาก  4.52 .59 มากท่ีสุด 

สรุปองคประกอบท่ี 5 3.74 .85 มาก  4.51 .53 มากท่ีสุด 

องคประกอบท่ี 6 ดานการสื่อสาร (Communication)        

16. ใชคําศัพท ไวยากรณ และระดับภาษาไดถูกตอง ชัดเจนในการสื่อสารในหองเรียน 3.52 .79 มาก  4.70 .56 มากท่ีสุด 
17. เปนแบบอยางท่ีถูกตอง เหมาะสม สําหรับการสื่อสารท่ีเปนภาษา และการสื่อสารท่ีไมเปนภาษา (verbal 

and non verbal communication)  
3.57 .99 มาก  4.48 .59 มาก 

18. แสดงใหเห็นถึงการตระหนักในความแตกตางทางวัฒนธรรม เพศ สติปญญา รางกาย และความสามารถของ
ผูเรยีน ตลอดจนบริบทของการจดัการเรยีนการสอน 

3.65 .93 มาก  4.52 .67 มากท่ีสุด 

                                                                                                   สรุปองคประกอบท่ี 6 3.58 .86 มาก  4.57 .54 มากท่ีสุด 

ตาราง 8 (ตอ) 
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ประเด็นการประเมินตนเอง 

กอนอบรม 

 

หลังอบรม 

X  S.D. 
แปลความ 

X  S.D. 
แปลความ 

องคประกอบท่ี 7 ดานการวัดและประเมินผล (Assessment)        
19. สามารถประยุกตใชเทคนิคการวัดและประเมินผลในการเรียนภาษาอังกฤษไดอยางหลากหลาย และ

เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสอน 
3.26 .81 ปานกลาง  4.30 .63 มาก 

20. ใชเทคนิคในการสนับสนุนใหผูเรียนมีการประเมินตนเองในการทํากิจกรรมตางๆ (self assessment) 3.22 .90 ปานกลาง  4.22 .74 มาก 
21. สามารถใหขอมูลยอนกลับจากการประเมินผูเรียนไดอยางถูกตอง เหมาะสม 3.35 .98 ปานกลาง  4.43 .66 มาก 
22. การนําผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียนไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรยีนรู 3.57 .84 มาก  4.43 .59 มาก 

สรุปองคประกอบท่ี 7 3.35 .80 ปานกลาง  4.35 .60 มาก 
องคประกอบท่ี 8 ดานวิชาชีพครู (Professional Development)        

23. ความมั่นใจในตนเอง  3.70 .93 มาก  4.78 .52 มากท่ีสุด 
24. การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3.70 .93 มาก  4.70 .56 มากท่ีสุด 
25. รูจักวิธีการในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ 3.78 .90 มาก  4.70 .47 มากท่ีสุด 
26. การทํางานเปนทีม 3.74 .86 มาก  4.61 .50 มากท่ีสุด 
27. เปนผูนําในการระบุปญหา และแนวทางในการแกปญหาดานการเรยีนการสอนในโรงเรียน 3.52 .79 มาก  4.48 .59 มาก 
28. เปนผูนําในการริเริ่มสรางสรรคกิจกรรมโครงการตางๆ ในโรงเรียน 3.65 .93 มาก  4.39 .72 มาก 
29. ดําเนินการจัดหรือเปนวิทยากรในการใหความรู ในงานสมัมนา ฝกอบรม สําหรับวิชาชีพการสอน

ภาษาอังกฤษ 
3.61 .99 มาก  4.65 .57 มากท่ีสุด 

30. เขียน และเผยแพรเอกสารทางวิชาการ เชน บทความ คูมือการเรียนการสอน ตํารา หนังสือ รายงานทาง
วิชาการ 

3.13 .92 ปานกลาง  3.91 .79 มาก 

สรุปองคประกอบท่ี 8 3.60 .80 มาก  4.53 .44 มากท่ีสุด 
สรุปรวม 3.54 .76 มาก  4.48 .44 มาก 

ตาราง 8 (ตอ) 
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จากตารางท่ี  8 พบวา ผลการประเมินตนเองของครูภาษาอังกฤษเก่ียวกับพัฒนาการดานการ
สอนภาษาอังกฤษ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูภาษาอังกฤษ โดยภาพรวม
หลังการอบรมมีคาเฉลี่ย ( X = 4.48, S.D.= .44) สูงกวากอนการอบรม ( X = 3.54, S.D.= .76)  เม่ือ
พิจารณาทุกองคประกอบ พบวา ครูภาษาอังกฤษประเมินตนเองหลังการอบรมมีคาเฉลี่ย สูงกวากอน
การอบรมทุกองคประกอบ  

เม่ือพิจารณาแตละองคประกอบพบวา ครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม ประเมินตนเองใน
องคประกอบท่ี 2  ดานเนื้อหา มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( X = 4.65 S.D. = .41 ) รองลงมาคือ องคประกอบ
ท่ี 6 ดานการสื่อสาร ( Communication) ( X = 4.57 S.D. = .54 ) ลําดับตอมาคือ องคประกอบท่ี 8 
ดานวิชาชีพครู (Professional Development) ( X = 4.53 S.D. = .44 ) และองคประกอบท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ องคประกอบท่ี 1 ดานหลักสูตรและแผนจัดการเรียนรู ( Curriculum and 
Lesson plan writing) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ( X = 4.30 S.D. = .60 ) 

 
ตอนท่ี 2  ผลการประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม ใน  
4  ดาน คือ ดานความสามารถในการเขียนหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการ
นวัตกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ  ดานพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ  ดานความสามารถใน
การทําวิจัยในช้ันเรียนและการพัฒนาผลงานวิชาการท่ีเกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ และดาน
ความสามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูครูเครือขาย  มีผล
การประเมินแตละดานดังนี้ 
 

1. ดานความสามารถในการเขียนหนวย/แผนการจัดการเรียนรู มีผลการประเมินนี้   

 

ตาราง 9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละของคาเฉลี่ยความสามารถในการเขียนหนวย
การเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรู 

ขอ รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม X  S.D. 
รอยละของ
คาเฉลี่ย 

แปลความ ลําดับท่ี 

1 องคประกอบของหนวย/แผน
จัดการเรียนรู 

5 4.12 .96 82.40 มากท่ีสุด 2 

2 สาระสําคญั 5 4.09 1.01 81.80 มากท่ีสุด 4 
3 สาระการเรียนรู 3 2.55 .57 85.00 มากท่ีสุด 1 
4 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 3 2.28 .70 76.00 มาก 8 
5 คุณลักษณะอันพึงประสงค 3 2.32 .70 77.33 มาก 7 
6 ภาระงานหรือช้ินงาน  3 2.45 .68 81.66 มากท่ีสุด 5 
7 กิจกรรมการเรียนรู 5 3.88 .99 77.60 มาก 6 
8 การวัดและประเมินผล 3 2.28 .63 76.00 มาก 8 
9 สื่อ/แหลงการเรียนรู 3 2.47 .57 82.33 มากท่ีสุด 3 

รวม 80.26 มากท่ีสุด 
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จากตาราง  9  พบวา ครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมมีความสามารถในการเขียนหนวย/
แผนการจัดการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (รอยละ 80.26)  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา สาระการเรียนรูมีคารอยละมากท่ีสุด  (รอยละ 85.00) ลําดับ
ท่ี 2 คือ องคประกอบของหนวย/แผนจัดการเรยีนรู (รอยละ82.40) และลําดับท่ี 3 ดานสื่อ/แหลงการ
เรียนรู (รอยละ 82.33) ดานการประเมินคุณภาพท่ีต่ําท่ีสุด คือ ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน (รอย
ละ76.00)  

 
ดานพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ ผลการประเมินพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดย

ผูวิจัย/ศึกษานิเทศกเปนผูสังเกตพฤติกรรมการสอน  ดังตาราง   
 

ตาราง  10  ผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ประเด็นการสังเกต X  S.D. แปลความ ลําดับท่ี 

ดานเนื้อหา (Contents)     
1. นําเสนอเน้ือหาภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและตามลําดับข้ัน 4.42 .72 มาก (3) 
2. เลือกใชเน้ือหาและภาษาไดสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรยีนรู และระดับ
ของผูเรียน 

4.54 .66 มากท่ีสุด (2) 

3. มีความรู ความเขาใจเปนอยางดีในดานเน้ือหาท่ีสอน 4.79 .41 มากท่ีสุด (1) 
สรุปดานเนื้อหา 4.58 .52 มากท่ีสุด 2 

ดานวิธีการสอน เทคนิค และกจิกรรม  
(Teaching methods, techniques, and activities) 

    

4. เลือกเทคนิค และวิธีการสอนไดอยางเหมาะสมกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

4.25 .90 มาก (1) 

5. จัดกิจกรรมในการเรียนการสอน ไดอยางเหมาะสมกับการเรียนรู 4.04 .86 มาก (2) 
6. สงเสรมิสมรรถนะในการเรียนรูทางภาษา และการเรียนรูแบบรวมมือ  3.92 .97 มาก (3) 

7. สงเสรมิใหนักเรียนไดมีการฝกและพัฒนา การคดิวิเคราะห สังเคราะห และ
การแกปญหา 

3.79 .88 มาก (4) 

สรุปดานวิธีการสอน เทคนิค และกิจกรรม 4.00 .82 มาก 6 
ดานสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู (Instructional methods, 
innovation in teaching and learning activities) 

    

8. ใชสื่อในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 4.04 .81 มาก (2) 
9. ผลิตสื่อ และเลือกสื่อในการจัดการเรยีนรูไดอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ 3.96 .62 มาก (3) 
10.  สามารถนําเสนอสื่อในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมและท่ัวถึง
ผูเรยีนทุกคน 

4.38 .71 มาก (1) 

สรุปดานสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 4.13 .60 มาก 5 
ดานการบริหารจัดการในชั้นเรียน (Classroom management)     
11. ใชเทคนิคและวิธีการอยางหลากหลายในการกระตุนใหผูเรียนไดฝกทํา
กิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสมกับเวลาและกิจกรรม 

4.13 .76 มาก (2) 

12.  บริหารเวลาในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.43 .66 มาก (1) 
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ประเด็นการสังเกต X  S.D. แปลความ ลําดับท่ี 
13.  สนับสนุนใหผูเรียนมีระเบียบวินัย และความรับผดิชอบตอการเรียนของ

ตนเอง 
4.09 .79 มาก (3) 

สรุปดานการบริหารจัดการในชั้นเรียน 4.22 .66 มาก 4 
ดานการสื่อสาร (Communication)     
14.  ใชคําศัพท ไวยากรณ และระดับภาษาไดถูกตอง ชัดเจนในการสื่อสารใน
หองเรียน 

4.52 .85 มากท่ีสุด (2) 

15.  ใชประโยคคําถามในการถามผูเรยีนไดอยางถูกตอง ชัดเจน 4.57 .84 มากท่ีสุด (1) 
16.  เปนแบบอยางท่ีถูกตอง เหมาะสม สําหรับการสื่อสารท่ีเปนภาษา และ
การสื่อสารท่ีไมเปนภาษา (verbal and non verbal communication)  

4.48 .99 
 

มาก 
(3) 

17.  แสดงใหเห็นถึงการตระหนักในความแตกตางระหวางบุคคล ตลอดจน
บริบทของการจัดการเรียนการสอน 

4.17 .83 
มาก 

(5) 

18.  สามารถประยุกตใชเทคนิคการวัดและประเมินผลในการเรียน
ภาษาอังกฤษไดอยางหลากหลาย และเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสอน 

3.96 .64 มาก (6) 

19.   ใชเทคนิคในการสนับสนุนใหผูเรยีนมีการประเมินตนเองในการทํา
กิจกรรมตางๆ (self assessment) 

3.78 .85 มาก (7) 

20. สามารถใหขอมูลยอนกลับจากการประเมินผูเรยีนไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม 

4.22 .90 มาก (4) 

สรุปดานการสื่อสาร 4.24 .70 มาก 3 
ดานการสอน และวิชาชีพ (Teaching and professional ability)     
21.  มีลักษณะ และบุคลิกภาพท่ีดี ในฐานะครผููสอนวิชาภาษาอังกฤษ 4.96 .21 มากท่ีสุด (1) 
22.  มีความมั่นใจในตนเอง และมีความยืดหยุนในกิจกรรมการเรียนการสอน 4.83 .49 มากท่ีสุด (2) 

สรุปดานการสอน และวิชาชีพ 4.89 .34 มากท่ีสุด 1 
สรุปรวม 4.27 .57 มาก 

 
จากตารางท่ี 10 พบวา พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษ โดย

ภาพรวมมีพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก ( X = 4.27, S.D.= .57)  เม่ือจําแนก
พฤติกรรมการสอนจากท้ังหมด 6 ดาน พบวา ครูภาษาอังกฤษมีพฤติกรรมการสอนในดานการสอน
และวิชาชีพ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  ( X = 4.89, S.D.= .34) ลําดับตอมาคือดานเนื้อหา ( X = 4.58, 
S.D.= .52) และดานวิธีการสอน เทคนิค และกิจกรรม มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ( X = 4.00, S.D.= .82) 

เม่ือพิจารณารายละเอียดของพฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษเปน
รายขอ ในแตละดาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ดานการสอนและวิชาชีพ พบวา มีประเด็นของพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษของครู
ภาษาอังกฤษท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด คือเรื่อง การมีลักษณะและบุคลิกภาพท่ีดี ใน
ฐานะครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ( X = 4.96, S.D.= .21) รองลงมาเปนเรื่อง การมีความม่ันใจใน
ตนเอง และมีความยืดหยุนในกิจกรรมการเรียนการสอน ( X = 4.83, S.D.= .49) 

ดานเนื้อหา พบวา มีประเด็นของพฤติกรรมการสอนของครูภาษาอังกฤษท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
อยูในระดับมากท่ีสุด ในเรื่องการมีความรู ความเขาใจเปนอยางดีในดานเนื้อหาท่ีสอน ( X = 4.79, 

ตาราง 10 (ตอ) 
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S.D.= .41) รองลงมาคือ การเลือกใชเนื้อหาและภาษาไดสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู และ
ระดับของผูเรียน ( X = 4.54, S.D.= .66)  

ดานการสื่อสาร พบวา ครูภาษาอังกฤษมีพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
อยูในระดับมากท่ีสุด ในประเด็นเรื่อง การใชประโยคคําถามในการถามผูเรียนไดอยางถูกตอง ชัดเจน 
( X = 4.57, S.D.= .84) และการใชคําศัพท ไวยากรณ และระดับภาษาไดถูกตอง ชัดเจนในการ
สื่อสารในหองเรียน ( X = 4.52, S.D.= .85)  
 ดานการบริหารจัดการในช้ันเรียน พบวา ครูภาษาอังกฤษมีพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก ในประเด็นเรื่องการบริหารเวลาในการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ( X = 4.43, S.D.= .66) รองลงมาคือ การใชเทคนิคและวิธีการอยางหลากหลายในการ
กระตุนใหผูเรียนไดฝกทํากิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสมกับเวลาและกิจกรรม ( X = 4.13, S.D.= 
.76) 
 ดานส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู พบวา ครูภาษาอังกฤษมีพฤติกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก ในประเด็นเรื่อง สามารถนําเสนอสื่อในการจัดการ
เรียนรูไดอยางเหมาะสมและท่ัวถึงผูเรียนทุกคน ( X = 4.38, S.D.= .71) รองลงมา คือ ใชสื่อในการ
จัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม ( X = 4.04, S.D.= .81) 
 ดานวิธีการสอน เทคนิค และกิจกรรม พบวา ครูภาษาอังกฤษมีพฤติกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก ในประเด็นเรื่อง เลือกเทคนิค และวิธีการสอนไดอยาง
เหมาะสมกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ( X = 4.25, S.D.= .90) รองลงมาเปนเรื่อง การจัด
กิจกรรมในการเรียนการสอน ไดอยางเหมาะสมกับการเรียนรู ( X = 4.04, S.D.= .86) 
 

2. ดานความสามารถในการทําวิจัยในช้ันเรียน ส่ือ /นวัตกรรมท่ีเก่ียวกับการสอน
ภาษาอังกฤษ มีผลการประเมินดังตาราง  11 
 

ตาราง 11 ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัย สื่อ นวัตกรรมท่ีเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม X  S.D. รอยละ 
แปล
ความ 

ลําดับ 

1. ช่ือเรื่อง 2 1.82 .39 91.00 มากท่ีสุด 2 
2. ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 4 3.14 .89 78.50 มาก 9 
3. วัตถุประสงค 2 1.90 .30 95.00 มากท่ีสุด 1 
4. กรอบแนวคิด แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ 
เช่ือมโยงไปสูตัวแปร 

4 2.39 .98 59.75 ปานกลาง 16 

5. นิยามศัพท 4 3.22 .94 80.50 มากท่ีสุด 6 
6. ขอบเขตการวิจัย 2 1.63 .50 81.50 มากท่ีสุด 4 
7. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 6 4.32 1.57 72.00 มาก 12 
8. การออกแบบการวิจัย 4 3.24 .94 81.00 มากท่ีสุด 5 
9. การดําเนินการวิจัย  
9.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง/
กลุมเปาหมาย 

3 2.45 .60 81.67 มากท่ีสุด 3 
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รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม X  S.D. รอยละ 
แปล
ความ 

ลําดับ 

9.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลวิจัย 4 2.86 .94 71.50 มาก 13 
9.3 การพัฒนาและหาคณุภาพนวัตกรรม 4 2.80 .95 70.00 มาก 14 
9.4 การเก็บรวบรวมขอมลู 4 3.00 .77 75.00 มาก 11 
9.5 การวิเคราะหขอมูล 4 3.18 .80 79.50 มาก 7 
10. ผลการวิจัย 4 3.14 .79 78.50 มาก 9 
11. การอภิปรายผล 5 3.21 1.23 64.20 ปานกลาง 15 
12. ขอเสนอแนะ 4 3.16 .83 79.00 มาก 8 

รวม    77.41 มาก  

 
จากตารางท่ี 11   คุณภาพงานวิจัย สื่อ นวัตกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษในภาพรวมอยูในระดับมาก (รอยละ 77.41) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา คุณภาพดาน
วัตถุประสงคมีคาสูงท่ีสุดเปนลําดับท่ี 1 (รอยละ 95) รองลงมาคือ คุณภาพดานชื่อเรื่อง (รอยละ 
91.00) และคุณภาพดานการระบุวิธีดําเนินการวิจัยเ ก่ียวกับประชากรและกลุมตัวอยาง / 
กลุมเปาหมาย (รอยละ 81.67) ตามลําดับ นอกจากนี้พบวา คุณภาพดานการระบุกรอบแนวคิด 
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เชื่อมโยงไปสูตัวแปร มีคาต่ําท่ีสุด (รอยละ 59.75) 

 
3. ดานความสามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูครู

เครอืขาย   ข้ันตอนนี้เปนการประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม ท่ีครูไดพัฒนาข้ึนหลังการอบรม โดยผูวิจัย
เปนผูประเมิน และสอบถามความคิดเห็นของครูเครือขายตอพฤติกรรมการขยายแนวคิดการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม มีผลการประเมินดังตาราง 
12 และตาราง 13 ตามลําดับ 
 

ตาราง 12  ผลการประเมินคุณภาพชุดฝกอบรมดานการสอนภาษาอังกฤษ 
รายการประเมิน X  S.D. แปลความ ลําดับ 

องคประกอบท่ี 1 ดานเอกสาร/รายงาน     
1. ความสมบูรณของเน้ือหาเอกสาร/รายงานชุดฝกอบรม 4.26 .62 มาก (1) 
2. การนําเสนอ 4.09 .67 มาก (2) 

สรุปองคประกอบท่ี 1 4.17 .61 มาก 9 
องคประกอบท่ี 2 ดานกระบวนการพัฒนานวัตกรรมชุดฝกอบรม     
1. วัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนานวัตกรรมชุดฝกอบรม 4.43 .66 มาก (1) 
2. การใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎใีนการพัฒนานวัตกรรมชุด
ฝกอบรม 

4.26 .62 มาก (2) 

3. การออกแบบพัฒนานวัตกรรม 4.26 .69 มาก (2) 
4. กระบวนการ พัฒนานวัตกรรม 4.13 .81 มาก (5) 
5. การมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมจากผูท่ีเก่ียวของ 3.91 .73 มาก (6) 
6. ความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรม 4.22 .67 มาก (4) 

สรุปองคประกอบท่ี 2 4.20 .59 มาก 8 

ตาราง 11 (ตอ) 
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รายการประเมิน X  S.D. แปลความ ลําดับ 
องคประกอบท่ี 3 ดานความสอดคลองหลักสูตรและแผนการ
จัดการเรียนรู  

    

1. สามารถสรางชุดฝกอบรมไดสอดคลองกับหลักสูตร มาตรฐานใน
การจัดการเรยีนรู และแผนการจัดการเรยีนรู  

4.52 .67 มากท่ีสุด (1) 

2. ออกแบบชุดฝกอบรมการไดอยางสอดคลองกับวัตถุประสงคใน
การเรยีนรู และถูกตองตามลําดับข้ันการเรียนการสอน 

4.48 .67 มาก (2) 

สรุปองคประกอบท่ี 3 4.50 .66 มากท่ีสุด 1 
องคประกอบท่ี 4 ดานเนื้อหา     
1. นําเสนอเน้ือหาภาษาอังกฤษในชุดฝกอบรมไดอยางถูกตองและ
ตามลาํดับข้ัน 

4.57 .59 มากท่ีสุด (1) 

2. เลือกใชเน้ือหาและภาษาไดเหมาะสมกับหลักสูตร และระดับของ
ผูเรยีน 

4.52 .59 มากท่ีสุด (3) 

3. ชุดฝกอบรมแสดงใหเห็นไดวา ผูจัดทํามคีวามรู ความเขาใจเปน
อยางดีในดานเน้ือหาท่ีสอนในชุดฝกอบรม 

4.57 .73 มากท่ีสุด (1) 

4. ผสมผสานความรูสาขาตางๆ และทักษะอ่ืนๆ ท่ีสาํคัญเขากับการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

4.22 .85 มาก (4) 

สรุปองคประกอบท่ี 4 4.47 .62 มาก 2 
องคประกอบดานท่ี 5 ดานวิธีการสอน เทคนิค และกิจกรรม ใน
ชุดฝกอบรม 

    

1. เลือกเทคนิค และวิธีการสอนประกอบการใชชุดฝกอบรมไดอยาง
เหมาะสมกับการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 

4.48 .59 มาก (1) 

2. จัดกิจกรรมในการเรียนการสอนของชุดการฝกอบรม ไดอยาง
เหมาะสมกับการเรยีนรู 

4.43 .59 มาก (2) 

3. ชุดฝกอบรมสงเสรมิสมรรถนะในการเรยีนรูทางภาษา และการ
เรียนรูแบบรวมมือ  

4.26 .75 มาก (4) 

4. ชุดฝกอบรมสงเสรมิใหมีนักเรียนไดมีการฝกและพัฒนา การคิด
วิเคราะห สังเคราะห และการแกปญหา 

4.30 .82 มาก (3) 

5. ชุดฝกอบรมสงเสรมิใหเกิดการจัดกิจกรรมใหผูเรียนเลือกเรียน
ตามความสามารถและความสนใจ 

4.22 .85 มาก (5) 

สรุปองคประกอบท่ี 5 4.34 .64 มาก 5 
องคประกอบดานท่ี 6 ดานสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 
ของชุดฝกอบรม 

    

1. ใชสื่อและนวัตกรรมในชุดฝกอบรมประกอบการจดัการเรียนรูได
อยางเหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนรู 

4.43 .66 มาก (1) 

2. ผลิตสื่อ และเลือกสื่อในชุดฝกอบรมไดอยางคุมคา  มี
ประสิทธิภาพ 

4.30 .63 มาก (2) 

3. สามารถนําเสนอสื่อในชุดฝกอบรมไดอยางเหมาะสมกับความ
แตกตางของผูเรยีน  (ความสามารถ ความสนใจ รูปแบบการเรยีนรู) 
และท่ัวถึงผูเรียน 

4.22 .74 มาก (4) 

4. ใชสื่อการเรียนรู นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรูท่ี 4.26 .69 มาก (3) 

ตาราง 12 (ตอ) 
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รายการประเมิน X  S.D. แปลความ ลําดับ 
หลากหลาย 

สรุปองคประกอบท่ี 6 4.30 .63 มาก 6 
องคประกอบดานท่ี 7 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน      
1. ชุดฝกอบรมสนับสนุนใหมีการใชเทคนิคและวิธีการอยาง
หลากหลายในการกระตุนใหผูเรียนไดฝกทํากิจกรรมตางๆ ไดอยาง
เหมาะกับเวลา และกิจกรรม 

4.35 .65 มาก (3) 

2. จํานวนเวลาท่ีใชสําหรับชุดฝกอบรม เพ่ือประกอบการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสม 

4.48 .51 มาก (1) 

3. ชุดฝกอบรมสนับสนุนใหผูเรยีนมีระเบียบวินัย และความ
รับผิดชอบตอการเรียนของตนเองท้ังในและนอกหองเรียน 

4.26 .62 มาก (4) 

4. ชุดฝกอบรมสนับสนุนใหผูเรยีนกลาแสดงความคิดเห็น มสีวน
รวมในการเรียนรูอยางกระตือรือรน กลาแสดงความคิดเห็น และ
โตตอบในสิ่งท่ีเก่ียวของกับบทเรยีน 

4.43 .51 มาก (2) 

สรุปองคประกอบท่ี 7 4.38 .53 มาก 4 
องคประกอบดานท่ี 8 ดานการวัดและประเมินผล      
1. ชุดฝกอบรมสนับสนุนใหมีการประยุกตใชเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลในการเรียนภาษาอังกฤษไดอยางหลากหลาย และ
เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสอน 

4.22 .85 มาก (2) 

2. ชุดฝกอบรมใชเทคนิคในการสนับสนุนใหผูเรียนมีการประเมิน
ตนเองในการทํากิจกรรมตางๆ (Self assessment) 

4.22 .80 มาก (1) 

3. สามารถนําผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียนจากการใชชุดฝก
อบรมไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรยีนรู 

4.22 .80 มาก (1) 

สรุปองคประกอบท่ี 8 4.22 .77 มาก 7 
องคประกอบดานท่ี 9 ภาพรวมดานคุณคาและประโยชนของชุด
ฝกอบรม 

    

1. ชุดฝกอบรมชวยการแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 4.61 .58 มากท่ีสุด (1) 
2. ชุดฝกอบรมมีการใชทรัพยากรในการพัฒนาไดอยางเหมาะสม 
คุมคา และสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน 

4.57 .51 มากท่ีสุด (2) 

3. ชุดฝกอบรมสงเสรมิใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 4.35 .71 มาก (4) 
4. ชุดฝกอบรมสงเสรมิใหเกิดกระบวนการแสวงหาความรู 4.43 .59 มาก (3) 
5. ภาพรวมในการนําชุดฝกอบรมไปใช 4.30 .70 มาก (5) 

สรุปองคประกอบท่ี 9 4.45 .55 มาก 3 
สรุปรวม 4.34 .54 มาก 

  จากตารางท่ี  12  ผลการประเมินคุณภาพชุดฝกอบรมดานการสอนภาษาอังกฤษในภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.34, S.D.= .54) เม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวา องคประกอบท่ี 3 
ดานความสอดคลองหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดเปนลําดับท่ี 1 ( X = 4.50, 
S.D.= .66) รองลงมาคือ องคประกอบท่ี 4 ดานเนื้อหา ( X = 4.47, S.D.= .62) และองคประกอบ
ดานท่ี 9 ภาพรวมดานคุณคาและประโยชนของชุดฝกอบรม ( X = 4.45, S.D.= .55) 

ตาราง 12 (ตอ) 
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 เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละองคประกอบพบวา องคประกอบท่ี 1 ดานเอกสาร/รายงาน 
พบวา รายการ “ความสมบูรณของเนื้อหาเอกสาร/รายงานชุดฝกอบรม” มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( X = 
4.26, S.D.= .62) รองลงมาคือ รายการ “การนําเสนอ” ( X = 4.09, S.D.= .67)  
 องคประกอบท่ี 2 ดานกระบวนการพัฒนานวัตกรรมชุดฝกอบรมนั้นพบวา รายการ 
“วัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนานวัตกรรมชุดฝกอบรม” มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( X = 4.43, 
S.D.= .66) รองลงมาคือ รายการ “การใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรมชุด
ฝกอบรม” ( X = 4.26, S.D.= .62) และ“การออกแบบพัฒนานวัตกรรม” ( X = 4.26, S.D.= .69)  
 องคประกอบท่ี 3 ดานความสอดคลองหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรูพบวา รายการ 
“สามารถสรางชุดฝกอบรมไดสอดคลองกับหลักสูตร มาตรฐานในการจัดการเรียนรู และแผนการ
จัดการเรียนรู” มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( X = 4.52, S.D.= .67)รองลงมาคือ รายการ “ออกแบบชุดฝก
อบรมการไดอยางสอดคลองกับวัตถุประสงคในการเรียนรู และถูกตองตามลําดับข้ันการเรียนการ
สอน” ( X = 4.48, S.D.= .67)   
 องคประกอบท่ี 4 ดานเนื้อหานั้นพบวา รายการ “นําเสนอเนื้อหาภาษาอังกฤษในชุดฝกอบรม
ไดอยางถูกตองและตามลําดับข้ัน” และ “ชุดฝกอบรมแสดงใหเห็นไดวา ผูจัดทํามีความรู ความเขาใจ
เปนอยางดีในดานเนื้อหาท่ีสอนในชุดฝกอบรม” มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดเทากันคือ  ( X = 4.57, S.D.= .59) 
รองลงมาคือ รายการ “เลือกใชเนื้อหาและภาษาไดเหมาะสมกับหลักสูตร และระดับของผูเรียน” 
( X = 4.52, S.D.= .59)  
 องคประกอบดานท่ี 5 ดานวิธีการสอน เทคนิค และกิจกรรม ในชุดฝกอบรมพบวา รายการ 
“เลือกเทคนิค และวิธีการสอนประกอบการใชชุดฝกอบรมไดอยางเหมาะสมกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ” มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( X = 4.48, S.D.= .59) รองลงมาคือ รายการ “จัดกิจกรรมในการ
เรียนการสอนของชุดการฝกอบรม ไดอยางเหมาะสมกับการเรียนรู” ( X = 4.43, S.D.= .59)  
 องคประกอบดานท่ี 6 ดานสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู ของชุดฝกอบรมพบวา 
รายการ “ใชสื่อและนวัตกรรมในชุดฝกอบรมประกอบการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการเรียนรู” มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( X = 4.43, S.D.= .66) รองลงมาคือ รายการ 
“ผลิตสื่อ และเลือกสื่อในชุดฝกอบรมไดอยางคุมคา  มีประสิทธิภาพ” ( X = 4.30, S.D.= .63)  
 องคประกอบดานท่ี 7 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน พบวา รายการ “จํานวนเวลาท่ีใช
สําหรับชุดฝกอบรม เพ่ือประกอบการเรียนการสอนมีความเหมาะสม” มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( X = 4.48, 
S.D.= .51) รองลงมาคือ รายการ “ชุดฝกอบรมสนับสนุนใหผูเรียนกลาแสดงความคิดเห็น มีสวนรวม
ในการเรียนรูอยางกระตือรือรน กลาแสดงความคิดเห็น และโตตอบในสิ่งท่ีเก่ียวของกับบทเรียน” 
( X = 4.43, S.D.= .51)   
 องคประกอบดานท่ี 8 ดานการวัดและประเมินผลพบวา รายการ “ชุดฝกอบรมใชเทคนิคใน
การสนับสนุนใหผูเรียนมีการประเมินตนเองในการทํากิจกรรมตางๆ (Self assessment)” “ชุด
ฝกอบรมสนับสนนุใหมีการประยุกตใชเทคนิคการวัดและประเมินผลในการเรียนภาษาอังกฤษไดอยาง
หลากหลาย และเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสอน” และ “สามารถนําผลการประเมินการเรียนรู
ของผูเรียนจากการใชชุดฝกอบรมไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู” มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด
เทากัน ( X = 4.22, S.D.= .80)   
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 องคประกอบดานท่ี 9 ดานคุณคาและประโยชนของชุดฝกอบรมพบวา รายการ “ชุดฝกอบรม
ชวยการแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพผูเรียน” มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( X = 4.61, S.D.= .58)  รองลงมา
คือ รายการ “ชุดฝกอบรมมีการใชทรัพยากรในการพัฒนาไดอยางเหมาะสม คุมคา และสอดคลองกับ
บริบทของโรงเรียน” ( X = 4.57, S.D.= .51)   

ตาราง 13  ความคิดเห็นของครูเครือขายตอพฤติกรรมการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 

รายการประเมิน X  S.D. 
แปล
ความ 

ลําดับ 

ดานความสามารถของครูภาษาอังกฤษ     
1. ครูภาษาอังกฤษสามารถสื่อสาร/อธิบายเก่ียวกับวิธีการสอน
ภาษาอังกฤษไดชัดเจน เขาใจงาย 

4.36 .62 มาก (1) 

2. ครูภาษาอังกฤษใหการแนะนํา/นิเทศเก่ียวกับวิธีการสอน
ภาษาอังกฤษอยางสม่ําเสมอ 

4.08 .74 มาก (7) 

3. ครูภาษาอังกฤษมีความสามารถในการจูงใจใหครูเครือขายสามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

4.21 .65 มาก (6) 

4. ครูภาษาอังกฤษเปดโอกาสใหมกีารซักถามในประเด็นเก่ียวกับการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

4.30 .65 มาก (4) 

5. ครูภาษาอังกฤษมีความชัดเจนในการตอบขอซักถามหรือขอสงสัย 4.26 .70 มาก (5) 
6. ครูภาษาอังกฤษมีมุมมองหรือแนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษท่ีทันสมัย 

4.33 .67 มาก (3) 

7. ครูภาษาอังกฤษมีมุมมองหรือแนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

4.35 .62 มาก (2) 

สรุปดานความสามารถของครูภาษาอังกฤษ 4.27 .52 มาก 1 
ดานประโยชนท่ีครูเครือขายไดรับ     
8. ครูเครือขายไดรับความรูเก่ียวกับการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 4.25 .68 มาก (1) 
9. ครูเครือขายสามารถนําแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษไปใชประโยชนในการจัดการเรยีนการสอนได 

4.23 .66 มาก (2) 

10. ครูเครือขายสามารถนําแนวคดิในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษไปใชประโยชนในการจัดทําวิจัยหรือพัฒนางานวิชาการ
ได 

3.99 .72 มาก (5) 

11. ครูเครือขายสามารถนําแนวคดิในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษไปใชประโยชนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูได 

4.06 .70 มาก (3) 

12. ครูเครือขายสามารถนําแนวคดิในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษไปขยายผลใหแกเพ่ือนครูอ่ืนได 

4.01 .74 มาก (4) 

สรุปดานประโยชนท่ีครูเครือขายไดรับ 4.11 .58 มาก 2 
สรุปรวม 4.20 .50 มาก - 

  
จากตาราง 13 ครูเครือขายมีความคิดเห็นตอความสามารถในการขยายแนวคิดการ

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมในภาพรวมอยูในระดับมาก 



116 
 

( X = 4.20, S.D.= .50) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความสามารถของครูภาษาอังกฤษมี
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดเปนลําดับท่ี 1 ( X = 4.27, S.D.= .52)   และดานประโยชนท่ีครูเครือขายไดรับเปน
ลําดับท่ี 2 ( X = 4.11, S.D.= .58)   
 เม่ือพิจารณาในดานความสามารถของครูภาษาอังกฤษ พบวา รายการ ครูภาษาอังกฤษ
สามารถสื่อสาร/อธิบายเก่ียวกับวิธีการสอนภาษาอังกฤษไดชัดเจน เขาใจงาย  มีคาเฉลี่ยสูงเปนลําดับ
ท่ี 1 ( X = 4.36, S.D.= .62)  รองลงมาคือ ครูภาษาอังกฤษมีมุมมองหรือแนวคิดเก่ียวกับการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ( X = 4.35, S.D.= .62)  และครูภาษาอังกฤษมี
มุมมองหรือแนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีทันสมัย ( X = 4.33, S.D.= .67)   

ในดานประโยชนท่ีครูเครือขายไดรับนั้นพบวา รายการ ครูเครือขายไดรับความรูเก่ียวกับการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยสูงเปนลําดับท่ี 1 ( X = 4.25, S.D.= .68)  รองลงมาคือ ครู
เครือขายสามารถนําแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใชประโยชนในการจัดการ
เรียนการสอนได ( X = 4.23, S.D.= .66)  และ ครูเครือขายสามารถนําแนวคิดในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษไปใชประโยชนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูได ( X = 4.06, S.D.= .70)   
 
ตอนท่ี 3 ประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามความ
คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 ในข้ันตอนนี้ เปนการสัมภาษณความคิดเห็นผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับครูภาษาอังกฤษท่ีผานการ
อบรม ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ มีผลการสัมภาษณ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ี
ผานการอบรม ผูวิจัยสรุปผลการสัมภาษณตามประเด็นตอไปนี้ 

ประเด็นท่ี 1 ครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามโครงการ มีดานสมรรถนะการสอน
อยางไรบาง 

ผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศหรือหัวหนางาน
วิชาการไดใหความเห็นเก่ียวกับพัฒนาการดานสมรรถนะการสอนของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม
ตามโครงการวา ครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามโครงการมีพัฒนาการดานการสอนท่ีดีข้ึน โดย
หลังจากการเขารวมโครงการพบวา ครูมีเทคนิคและวิธีการสอนท่ีแปลกใหมและมีความหลากหลาย
มากข้ึน มีการวางแผนการสอนท่ีเปนระบบและเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมมากข้ึน 
นอกจากนี้ครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามโครงการไดคิดคนและผลิตสื่อสรางสรรคเพ่ือใชในการ
จัดการเรียนการสอน มีการวางแผนการวัดและประเมินผลท่ีใชเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลายและ
สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึน และมีความกลาแสดงออกในการใชภาษามากยิ่งข้ึน 
ดังคําพูดของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศทานหนึ่ง ท่ีกลาววา 
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“หลังจากกลับมาจากการอบรม ครู.. เหมือนมีความม่ันใจมากข้ึน คิดนั่น ทํานี่ ท่ีมีความ
แปลกใหม เคยไดยินวาเพ่ือนครูยังสนใจเลยวากําลังทําอะไรไปสอนเด็ก” 

 ประเด็นท่ี 2  ครูภาษาอังกฤษตามโครงการ ไดชวยพัฒนาวิชาชีพเพ่ือนครูภาษาอังกฤษ
อยางไรบาง เชน เทคนิค วิธีสอน ส่ือ นวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ  

ผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศหรือหัวหนางาน
วิชาการใหความคิดเห็นวา ครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามโครงการ ไดชวยพัฒนาวิชาชีพเพ่ือครู
ภาษาอังกฤษหลายอยางท้ังในและนอกโรงเรียน อาทิ เปนผูนําการจัดกิจกรรมหรือโครงการทางภาษา
ใหกับนักเรียนในโรงเรียน เปนตนแบบในการผลิตหรือจัดทําสื่อการเรียนการสอนทางภาษาในโรงเรียน 
หากเปรียบเทียบการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือนครูในโรงเรียนจะไดรับประโยชนนอยกวานอกโรงเรียน 
เนื่องจากสวนใหญครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามโครงการจะมีการอบรมขยายผลเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพแกเพ่ือนครูนอกโรงเรียนเปนหลัก ทําใหไมไดอยูท่ีโรงเรียน และพบวาการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือน
ครูภาษาอังกฤษเปนความรูเก่ียวกับเทคนิควิธีการสอนภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะท้ัง 4 ดาน คือ ฟง พูด 
อาน และเขียน การผลิตสื่อการสอนภาษาและการวัดผลประเมินผลท่ีมีความแปลกใหมและ
หลากหลายมากข้ึน ดังคําพูดของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศและหัวหนางาน
วิชาการ ท่ีกลาววา 

“ครูเกงข้ึนจริง มีเทคนิค วิธีการในการจัดการเรียนรูท่ีแปลกใหมดี หลากหลายดวย บางอยาง
ก็งายบางอยางก็ยาก” 

“ชอบสื่อการสอนท่ีครูทํา สวยและแปลกตา นาจะทําใหเด็กสนใจมากๆ” 

 ประเด็นท่ี 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน มีการเปล่ียนแปลง
พัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึนหรือไม อยางไรบาง 

ผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศหรือหัวหนางาน
วิชาการใหความคิดเห็นวา ในภาพรวมนักเรียนท่ีเรียนกับครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตาม
โครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมมากข้ึน นักเรียนสวนใหญมีความสามารถในการสื่อสารโดยใช
ภาษาอังกฤษไดมากข้ึน กลาพูด กลาแสดงออก มีความม่ันใจในการถามตอบและแสดงความคิดเห็น 
รวมท้ังรวมกิจกรรมทางภาษาท่ีทางโรงเรียนจัดมากข้ึน ดังคําพูดของหัวหนางานวิชาการ ท่ีกลาววา 

“สังเกตวานักเรียนใชภาษาไดมากข้ึน และกลาพูดมากข้ึน ถามีการฝกตอเนื่องนาจะดี
ยิ่งๆข้ึนไป” 

 ประเด็นท่ี 4 การพัฒนาวิชาชีพตามโครงการดังกลาว ชวยขับเคล่ือนการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแกครูและนักเรียนอยางไร  และมีผลกระทบตอการเรียน และกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศอยางไรบาง 
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 ผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศหรือหัวหนางาน
วิชาการสวนใหญใหความคิดเห็นวา การพัฒนาวิชาชีพตามโครงการดังกลาว ชวยขับเคลื่อนการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษแกครู โดยครูท่ีผานการอบรมไดเปนผูนําในการนําเทคนิค วิธีการสอน การผลิต
สื่อท่ีแปลกใหมมาใหเพ่ือนครูเกิดแรงบันดาลใจและเกิดความกระตือรือรนมากข้ึนในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน ในสวนของครูเครือขายซ่ึงสวนใหญเปนครูภาษาอังกฤษนอกโรงเรียนนั้นไดรับ
ความรูและไดฝกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาทําใหองคความรูท่ีไดรับจากการอบรม
ไดขยายกวางข้ึน และสงผลใหนักเรียนเกิดความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดีข้ึนในการเรียนภาษาอังกฤษ   

 ในสวนผลกระทบตอการเรียนและกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ผูบริหาร
สถานศึกษา และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศหรือหัวหนางานวิชาการมีความคิดเห็น
วา โครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีดี เปนการพัฒนาสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษใหกับครูท่ีเขารับ
การอบรมไดเปนอยางดียิ่ง ครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามโครงการไดสะทอนความรู 
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดอยางชัดเจน เปนผูนําในการจัดกิจกรรมทาง
ภาษาได และสวนท่ีควรปรับปรุงคือ เม่ือครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามโครงการตองไปขยายผล
นอกโรงเรียน เกิดผลกระทบโดยตรงกับเพ่ือนครูในโรงเรียนท่ีตองสอนแทนและสงผลกระทบโดยตรง
กับนักเรียนกรณีไมมีครูเขาสอนหรือหากมีครูเขาสอนแทนก็ไมสามารถจัดการเรียนการสอนและวัด
ประเมินผลอยางตอเนื่องและพัฒนานักเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคลได ดังคําพูดของหัวหนา
งานวิชาการและหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ท่ีกลาววา 

“กลับมาตองทําประโยชนใหท่ีบานตัวเองกอนคอยไปทํานอกบาน” 
“ตอนแรกก็สอนแทนไดสบายๆหลังๆมาไมไหวทุกคนควรทํางานหลักของตัวเองใหดีกอนทํา

อยางอ่ืน” 

 ประเด็นท่ี 5 หากมีโครงการลักษณะนี้อีก  ทานคิดวาจะสงบุคลากรของทานเขารวมอีก
หรือไม  เพราะเหตุใด 
 ผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศหรือหัวหนางาน
วิชาการสวนใหญมีความคิดเห็นวา หากมีโครงการลักษณะนี้อีกจะสงบุคลากรเขารวมอบรมอยาง
แนนอน เพราะเปนโครงการท่ีทําใหครูมีสมรรถนะดานการสอนภาษาอังกฤษท่ีเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน แต
มีเง่ือนไขในการสงบุคลากรเขารวมโครงการ สรุปไดดังนี้ 

1. โครงการท่ีจัดควรจะดําเนินการในชวงปดภาคเรียนเทานั้น เนื่องจากการดําเนินการจัด
อบรมใชเวลานาน เม่ือครูท่ีเขาอบรมไมอยู เพ่ือนครูในโรงเรียนตองรับภาระงานท่ีรับผิดชอบแทน 

2. เม่ือครูผานการอบรมตามโครงการ การขยายผลกับครูเครือขายควรจะเริ่มท่ีในโรงเรียน
กอน ทําใหเห็นผลชัดเจน ใหครูในโรงเรียนเกิดการพัฒนาและนักเรียนมีพัฒนาการทางภาษา แลวคอย
ขยายผลกับครูเครือขายนอกโรงเรียน 

3. การขยายผลสวนใหญจะมีหนังสือราชการมาจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ี และหนวยงานอ่ืน 
ทําใหการขยายผลครูท่ีผานอบรมไมสามารถปฏิเสธไดและตองออกนอกโรงเรียน ทําใหนักเรียนถูกท้ิง 
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ดังนั้น โครงการหรือครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมควรจะมีนโยบายและดําเนินการใหครูขยายผลใน
ชวงเวลาท่ีเหมาะสมและเนนการสอนนักเรียนซ่ึงเปนหนาท่ีหลัก 

ประเด็นท่ี 6  ในความคิดเห็นของทาน ครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมควรมีคุณลักษณะ
อยางไร  และควรมีรูปแบบ(Model) การพัฒนาวิชาชีพ สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษอยางไร  

 ผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศหรือหัวหนางาน
วิชาการมีความคิดเห็นวา ครูภาษาอังกฤษควรมีลักษณะท่ีพึงประสงค ดังนี้ 

1. เปนผูมีความรู และมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเปนอยางดี 
2. เปนผูมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 
3. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพและการดําเนินชีวิต 
4. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มุงม่ัน ตั้งใจในการพัฒนางาน 
5. เปนผูมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และมุงประโยชนสวนรวม เสียสละ 

 ในสวนรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ ผูบริหารสถานศึกษา และ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศหรือหัวหนางานวิชาการ มีความคิดเห็นวา ควรมีการ
พัฒนาครูภาษาอังกฤษเชิงระบบ โดยมีการวางแผน การดําเนินการ การนิเทศติดตาม และการ
ประเมินผล อยางตอเนื่อง 

2. ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของศึกษานิเทศก เก่ียวกับเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ
การสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม ผูวิจัยสรุปผลการสัมภาษณตามประเด็น
ตอไปนี้ 

ประเด็นท่ี 1  ครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามโครงการ มีพัฒนาการดานสมรรถนะ
การสอนภาษาอังกฤษอยางไรบาง และมีตัวบงช้ีอะไรบางท่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพ 

ดานสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามโครงการ 
ศึกษานิเทศกไดใหความเห็นวา ครูมีพัฒนาการสอนท่ีดีข้ึน โดยหลังจากการเขารวมโครงการพบวาครู
มีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย  มีเทคนิควิธีสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดใชทักษะทางภาษาครบทุกดาน ท้ัง
การฟง การพูด การอานและการเขียน มีระบบและข้ันตอนการสอนท่ีดีมาก  ครูมีสื่อประกอบการสอน
ท่ีผลิตดวยตนเองมากข้ึน มีเทคนิคการวัดผลประเมินผลท่ีสะทอนสภาพจริงของผูเรียน ครูใสใจตอ
ผูเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน กลาแสดงออกมีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน ดังคําพูด
ของศึกษานิเทศกทานหนึ่งท่ีกลาววา 

“ครูดู Smart ข้ึนมาก มีความรู การนําเสนองานดีข้ึน บุคลิกเปลี่ยนไปทางท่ีดี ภาษาดีมาก 
รูปแบบการทํางานมีข้ันตอน ชัดเจน หลังจากกลับมาองคความรูดี มีการพัฒนาข้ึน” 

นอกจากนี้ศึกษานิเทศกไดใหความคิดเห็นวา ตัวบงชี้ท่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพของครู
ภาษาอังกฤษ คือ  1) การสอน มีเทคนิคการสอนเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  2) ความสามารถดาน
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ภาษา โดยเฉพาะความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3) ความกระตือรือรนในการสอน 4) 
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   

 ประเด็นท่ี 2  ครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมไดขยายองคความรูและประสบการณแก
เพ่ือนครูภาษาอังกฤษอยางไรบาง และผลท่ีไดรับสงผลตอการพัฒนาการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนอยางไร
บาง 

 ศึกษานิเทศกใหความคิดเห็นตรงกันวา ครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมมีการขยายองค
ความรูแกเพ่ือนครูในโรงเรียนไมชัดเจนนัก  โดยมากอยูในลักษณะของการใหคําปรึกษาในดานการ
สอน การทําสื่อ/นวัตกรรมประกอบการสอน  การขยายผลสวนใหญเปนการอบรมหรือไปเปนวิทยากร
ใหกับเพ่ือนครูตางโรงเรียน  ผลจากการท่ีศึกษานิเทศกสอบถามครูท่ีเขารวมการอบรมพบวาไดรับรู
ดานเทคนิคการสอน  การวัดผลประเมินผล การจัดทําสื่อท่ีหลากหลายมากข้ึนและนําไปประยุกตใชได
จริง มีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน ผลจากการขยายองค
ความรูดังกลาว สงผลใหครูท่ีสอนภาษาอังกฤษมีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน  
มีแนวทางในการพัฒนาตนเอง (การทําผลงานทางวิชาการ) และนักเรียนมีพัฒนาการดานการเรียนรู
ภาษาอังกฤษดีข้ึน กลาแสดงออกมากข้ึน ซ่ึงผลการประเมินภาษาอังกฤษท่ีผานมาพบวานักเรียนมี
คาเฉลี่ยสูงข้ึนทุกป  

 ประเด็นท่ี 3 ในการขยายผลครูภาษาอังกฤษท่ีเปนเครือขาย สามารถนํานวัตกรรมของครู
ผานการอบรมไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลงานวิชาการอยางไร 

 ศึกษานิเทศกใหความเห็นวา ในภาพรวมครูเครือขายท่ีเขาอบรมมีการยอมรับใสนความรูและ
ความสามารถของครูท่ีผานการอบรมตามโครงการ ในสวนของเนื้อหาท่ีนําเสนอครูเครือขายสามารถ
ประยุกตใชกับการสอนของตนเองได เพราะเปนเนื้อหาในระดับชั้นท่ีใกลเคียงกัน  หลังจากการอบรม
เสร็จสิ้นยังมีการปรึกษาพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณการสอน และการทําผลงานวิชาการอีก
ดวย ดังท่ีศึกษานิเทศกทานหนึ่งท่ีกลาววา 

 “ภาพรวมคอนขางดี สามารถใหความรูเปนท่ีปรึกษาชวยเหลือเพ่ือนครูไดดี ทาทีของครูมีการ
ยอมรับและเชื่อถือในความเปนมืออาชีพมากข้ึน” 

 นอกจากนี้ ศึกษานิเทศกไดใหความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา การอบรมจัดกิจกรรมไดดีนาสนใจ 
ดังนั้นครูเครือขายสามารถนํารูปแบบการนําเสนอกิจกรรมการสอนไปใชในชั้นเรียนได เชนลักษณะ
ของการเตรียมความพรอมกอนเริ่มกิจกรรม หรือการสรางความสนใจ ใหกับนักเรียน  การนําเสนอ
ความรูใหม  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวม   
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 ประเด็นท่ี 4 ผลการสังเกตการสอนของศึกษานิเทศกตอครูท่ีผานการอบรมและครู
เครือขาย ทําใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีการเปล่ียนแปลงพัฒนาการไปในทางท่ีดีข้ึน
หรือไม อยางไร 

 ศึกษานิเทศกใหความเห็นท่ีสอดคลองกันวา ครูท่ีผานการอบรมและครูเครือขายมีการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน กลาวคือ ครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องท้ัง
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาผลงานวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาสื่อ/เอกสาร
ประกอบการเรียน  ทําใหเพ่ือนครูในโรงเรียนเห็นแลวกระตือรือรนในการสอนและการทํางานมากข้ึน
ตามไปดวย  นักเรียนเองเห็นครูมีความกระตือรือรนในการสอน ก็มีความสนใจใสใจในการเรียนมาก
ข้ึน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็ดีข้ึนท้ังนี้เพราะมีครูเปนตัวอยางท่ีดี  

 ผลจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนไปในทิศทางท่ีดี ศึกษานิเทศกเห็นวาควรจัดโครงการความ
รวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กับมูลนิธิเทมาเส็กและ SEMEO RELC 
ประเทศสิงคโปรนี้ตอไปทุกปอยางตอเนื่อง โดยขยายจํานวนครูมากข้ึน ดังคําพูดของศึกษานิเทศกทาน
หนึ่งท่ีกลาววา  

 “อยากใหสถาบันฯ ทําใหเปนวงจรตอไป อยาใหขาดหายไป เปนการเพ่ิมคุณคา และความ
ตอเนื่องของครูภาษาอังกฤษ จะเปนการสงผานความรูใหกับเด็กซ่ึงครูไดรับการเจียระไนแลวก็อยาก
ใหสองแสงตอๆ กันไป” 

 ประเด็นท่ี 5  ในความคิดเห็นของศึกษานิเทศก คิดวาครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 
ควรลักษณะท่ีพึงประสงคอยางไร และควรมีรูปแบบ (Model) การพัฒนาวิชาชีพสมรรถนะการ
เปนครูภาษาอังกฤษอยางไร 

 ศึกษานิเทศกใหความคิดเห็นวา ครูภาษาอังกฤษควรมีลักษณะท่ีพึงประสงคดังนี้ 
 1. มีจิตสาธารณะ กลาวคือ เปนผูท่ีพรอมใหความรู ใหความชวยเหลือศิษยเต็มท่ีเอ้ืออาทรตอ
ศิษย เต็มความสามารถ ใหคําปรึกษาเพ่ือนครูอยางเต็มใจ และเต็มท่ี บริการงานวิชาการภาษาอังกฤษ 
 2. เปนผูมีความรูและความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ ถายทอดความรูใหกับผูเรียนได
ถูกตอง ม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและนอกหองเรียน 
 3. มีความม่ันใจในตนเอง กลาคิด กลาทํา และกลาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง 
 4. สามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองไดเปนอยางดี ท้ังนี้
เพ่ือรองรับสูประชาคมอาเซียน และเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 
 5. มีคุณธรรม จริยธรรม เปนตัวอยางท่ีดีใหกับศิษย เพ่ือนครู และคนในสังคม 

 ในดานของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ สมรรถนะการเปนครูภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศกเห็นวา 
ควรมีความตอเนื่องในการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมครูท้ังระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา (ใหความสําคัญกับระดับประถมศึกษา เนื่องจากมีครูท่ีจบไมตรงสาขาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ ขาดความรูความเขาใจดานภาษา ทําใหการถายทอดไมถูกตองและไมเต็มท่ีเปนผลให
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นักเรียนระดับประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ํา) มีการนิเทศติดตาม ประเมินผล 
เปนระยะและตอเนื่อง 

 ท้ังนี้ ผูวิจัยไดสรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศท่ีมีตอสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครู
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1. ครูภาษาอังกฤษท่ี
ผานการอบรมตาม
โครงการ มี
พัฒนาการดาน
สมรรถนะการสอน
ภาษาอังกฤษอยางไร
บาง และมี         
ตัวบงชี้อะไรบางท่ี
แสดงถึงความเปน        
มืออาชีพ 

     ผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศหรือ
หัวหนางานวิชาการไดใหความเหน็เก่ียวกับ
พัฒนาการดานสมรรถนะการสอนของครู
ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามโครงการ
วา ครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตาม
โครงการมีพัฒนาการดานการสอนท่ีดีข้ึน 
โดยหลังจากการเขารวมโครงการพบวา ครูมี
เทคนิคและวิธีการสอนท่ีแปลกใหมและมี
ความหลากหลายมากข้ึน มีการวางแผนการ
สอนท่ีเปนระบบและเนนใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการทํากิจกรรมมากข้ึน นอกจากน้ีครู
ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามโครงการ
ไดคิดคนและผลิตสื่อสรางสรรคเพ่ือใชในการ
จัดการเรียนการสอน มีการวางแผนการวัด
และประเมินผลท่ีใชเครื่องมือและวิธีการท่ี
หลากหลายและสอดคลองกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีจัดข้ึน และมีความกลา
แสดงออกในการใชภาษามากยิ่งข้ึน ดัง
คําพูดของหัวหนากลุมสาระการเรยีนรู

     ดานสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครู
ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามโครงการ 
ศึกษานิเทศกไดใหความเห็นวา ครมูีพัฒนาการสอนท่ีดี
ข้ึน โดยหลังจากการเขารวมโครงการพบวาครูมีวิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย  มีเทคนิควิธีสอนท่ีสงเสรมิใหผูเรียน
ไดใชทักษะทางภาษาครบทุกดาน ท้ังการฟง การพูด 
การอานและการเขียน มีระบบและข้ันตอนการสอนท่ีดี
มาก  ครูมีสื่อประกอบการสอนท่ีผลิตดวยตนเองมากข้ึน 
มีเทคนิคการวัดผลประเมินผลท่ีสะทอนสภาพจริงของ
ผูเรยีน ครูใสใจตอผูเรียนและกิจกรรมการเรยีนการสอน
มากข้ึน กลาแสดงออกมีความมั่นใจในตนเองมากข้ึน ดัง
คําพูดของศึกษานิเทศกทานหน่ึงท่ีกลาววา “ ครูดู 
Smart ข้ึนมาก มีความรู การนําเสนองานดีข้ึน บุคลิก
เปลี่ยนไปทางท่ีดี ใชภาษาไดดีมาก รูปแบบการทํางานมี
ข้ันตอน ชัดเจน หลังจากกลบัมาองคความรูดี มีการ
พัฒนาข้ึน”  
     นอกจากน้ีศึกษานิเทศกไดใหความคิดเห็นวา  ตัว
บงช้ีท่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพของครูภาษาอังกฤษ 
คือ  1) การสอน มีเทคนิคการสอนเพ่ือใหนักเรียนเกิด
การเรยีนรู  2) ความสามารถดานภาษา โดยเฉพาะ

      ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ และศึกษานิเทศก มีความ
คิดเห็นท่ีสอดคลองกันวา สมรรถนะการสอนของ
ครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม มีพัฒนาการดาน
การสอนดีข้ึน ดังน้ี 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน มีความ
คิดเห็นวา ครูมีเทคนิคและวิธีการสอนท่ีมีความ
หลากหลายมากข้ึน โดยมีเทคนิควิธีสอนท่ีสงเสริม
ใหผูเรียนไดใชทักษะทางภาษาครบทุกดาน ท้ังการ
ฟง การพูด การอานและการเขียน  มีการวาง
แผนการสอนท่ีเปนระบบ และเนนการมีสวนรวม
ของผูเรียนเปนสําคัญ  มีสื่อประกอบการสอนท่ี
ผลิตดวยตนเองมากข้ึน  

2. ดานการวัดและประเมินผล มีความคิดเห็น
วา ครูมีการวางแผนการวัดและประเมินผลตาม
สภาพ จริ ง  โ ด ย ใช เ ค รื่ อ ง มื อ แ ละ วิ ธี ก า ร ท่ี
หลากหลาย และสอดคลองกับกิจกรรมการเรียน
การสอน  

3. ดานบุคลิกภาพของครู มีความคิดเห็นวา 
ครูกลาแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเองมาก
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ศึกษานิเทศก สรุป 

ภาษาตางประเทศทานหน่ึง ท่ีกลาววา 

“หลังจากกลับมาจากการอบรม ครู.. 
เหมือนมีความมั่นใจมากข้ึน คิดน่ัน ทําน่ี ท่ีมี
ความแปลกใหม เคยไดยินวาเพ่ือนครูยัง
สนใจเลยวากําลังทําอะไรไปสอนเด็ก” 

ความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3) ความ
กระตือรือรนในการสอน 4) การพัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ือง 

ข้ึน มีความกระตือรือรนในการทํางาน  มีรูปแบบ
การทํางานเปนข้ันตอน มีความเอาใจใสตอผูเรียน 
และกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน 

ตัวบงช้ีท่ีแสดงถึงความเปนครู มืออาชีพ ไดแก  
1. มีการจัดการเรียนการสอน และการวัดและ

ประเมินผลดวยเทคนิค วิธีการท่ีหลากหลายและ
สะทอนสภาพจริงของผูเรียน   

2. มีการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ท่ีมี
ประสิทธิผล   

3. มีบุคลิกภาพท่ีดี และเหมาะสม เชน มี
ความกลาแสดงออกในการใชภาษา  มีความ
กระตือรือรนในการสอน  และมีการพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง 

2. ครูภาษาอังกฤษท่ี
ผานการอบรมได
ขยายองคความรูและ
ประสบการณแก
เพ่ือนครู
ภาษาอังกฤษอยางไร
บาง และผลท่ีไดรับ
สงผลตอการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนของครู

     ผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศหรือ
หัวหนางานวิชาการใหความคิดเหน็วา ครู
ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามโครงการ 
ไดชวยพัฒนาวิชาชีพเพ่ือนครูภาษาอังกฤษ
หลายอยางท้ังในและนอกโรงเรยีน อาทิ เปน
ผูนําการจดักิจกรรมหรือโครงการทางภาษา
ใหกับนักเรียนในโรงเรียน เปนตนแบบใน
การผลิตหรือจัดทําสื่อการเรียนการสอนทาง
ภาษาในโรงเรียน หากเปรียบเทียบการ

     ศึกษานิเทศกใหความคิดเห็นตรงกันวา ครู
ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมมีการขยายองคความรูแก
เพ่ือนครูในโรงเรียนไมชัดเจนนัก  โดยมากอยูในลักษณะ
ของการใหคําปรึกษาในดานการสอน การทําสื่อ/
นวัตกรรมประกอบการสอน  การขยายผลสวนใหญเปน
การอบรมหรือไปเปนวิทยากรใหกับเพ่ือนครูตาง
โรงเรียน  ผลจากการท่ีศึกษานิเทศกสอบถามครูท่ีเขา
รวมการอบรมพบวาไดรับรูดานเทคนิคการสอน  การ
วัดผลประเมินผล การจดัทําสื่อท่ีหลากหลายมากข้ึนและ
นําไปประยุกตใชไดจริง มีแนวทางการจัดกิจกรรมการ

      ผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุมสาระ
การเรยีนรูภาษาตางประเทศ มีความคิดเห็น
สอดคลองกัน กลาวคือ ครูภาษาอังกฤษท่ีผานการ
อบรมตามโครงการฯ ชวยพัฒนาวิชาชีพใหเพ่ือนครู
ภาษาอังกฤษท้ังในและนอกโรงเรยีน โดยการเปน
ผูนําการจดักิจกรรมหรือโครงการทางภาษาใหกับ
นักเรียนในโรงเรียน  เปนตนแบบในการผลิตหรือ
จัดทําสื่อการเรียนการสอนทางภาษาในโรงเรียน  
และมีหนาท่ีใหการอบรมขยายผลเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพแกเพ่ือนครูนอกโรงเรียน  ในขณะท่ี

ตารางท่ี 14 (ตอ) 
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ภาษาอังกฤษ  
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ 
และทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
ผูเรียนอยางไรบาง 

พัฒนาวิชาชีพเพ่ือนครูในโรงเรียนจะไดรับ
ประโยชนนอยกวานอกโรงเรียน เน่ืองจาก
สวนใหญครภูาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม
ตามโครงการจะมีการอบรมขยายผลเพ่ือ 

พัฒนาวิชาชีพแกเพ่ือนครูนอกโรงเรียนเปน
หลัก ทําใหไมไดอยูท่ีโรงเรยีน และพบวาการ
พัฒนาวิชาชีพเพ่ือนครูภาษาอังกฤษเปน
ความรูเก่ียวกับเทคนิควิธีการสอนภาษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะท้ัง 4 ดาน คือ ฟง พูด อาน 
และเขียน การผลิตสื่อการสอนภาษาและ
การวัดผลประเมินผลท่ีมีความแปลกใหม
และหลากหลายมากข้ึน ดังคําพูดของ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศและหัวหนางานวิชาการ 
ท่ีกลาววา “ครูเกงข้ึนจริง มีเทคนิค วิธีการ
ในการจัดการเรียนรูท่ีแปลกใหมด ี
หลากหลายดวย บางอยางก็งายบางอยางก็
ยาก”  “ชอบสื่อการสอนท่ีครูทํา สวยและ
แปลกตา นาจะทําใหเด็กสนใจมากๆ” 

 

เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน ผลจากการขยาย
องคความรูดังกลาว สงผลใหครูท่ีสอนภาษาอังกฤษมี
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน  มี
แนวทางในการพัฒนาตนเอง (การทําผลงานทาง
วิชาการ) และนักเรยีนมีพัฒนาการดานการเรียนรู
ภาษาอังกฤษดีข้ึน กลาแสดงออกมากข้ึน ซึ่งผลการ
ประเมินภาษาอังกฤษท่ีผานมาพบวานักเรียนมีคาเฉลีย่
สูงข้ึนทุกป 

ศึกษานิเทศก เห็นวา ครภูาษาอังกฤษท่ีผานการ
อบรมมีการขยายองคความรูแกเพ่ือนครูในโรงเรยีน
ไมชัดเจนนัก  โดยมากอยูในลักษณะของการให
คําปรึกษาในดานการสอน การทําสื่อ/นวัตกรรม
ประกอบการสอน  แตการขยายผลนอกโรงเรียน  
มีความคิดเห็นเชนเดียวกัน กลาวคือ 

ครูภาษาอังกฤษตองจัดอบรมใหกับเพ่ือนครูตาง
โรงเรียน เปนผลใหครูท่ีสอนภาษาอังกฤษท่ีเขารับ
การอบรมมแีนวทางในการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนมากข้ึน  มีแนวทางในการพัฒนาตนเอง
เพ่ือความกาวหนาทางวิชาการ  และสงผลให
นักเรียนมีพัฒนาการดานการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

และกลาแสดงออกทางดานภาษามากข้ึน  

 

 

3. ในการขยายผลครู
ภาษาอังกฤษท่ีเปน
เครือขาย สามารถนํา

     ผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศหรือ
หัวหนางานวิชาการใหความคิดเหน็วา ใน

     ศึกษานิเทศกใหความเห็นวา ในภาพรวมครู
เครือขายท่ีเขาอบรมมีการยอมรับในความรูและ
ความสามารถของครูท่ีผานการอบรมตามโครงการ ใน

      ผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุมสาระ
การเรยีนรูภาษาตางประเทศมีความคิดเห็นใน
มุมมองเก่ียวกับนักเรียนวา นักเรียนสวนใหญท่ี

ตารางท่ี 14 (ตอ) 
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ประเด็นสัมภาษณ 

ความคิดเห็นท่ีมีตอสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 
ผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ศึกษานิเทศก สรุป 

นวัตกรรมของครูท่ี
ผานการอบรมไปใช
ประโยชนในการ
จัดการเรียนการสอน
และพัฒนาผลงาน
วิชาการอยางไร 

ภาพรวมนักเรียนท่ีเรียนกับครภูาษาอังกฤษ
ท่ีเปนเครือขายมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิม
มากข้ึน นักเรียนสวนใหญมีความสามารถใน
การสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษไดมากข้ึน 
กลาพูด กลาแสดงออก มีความมั่นใจในการ
ถามตอบและแสดงความคิดเห็น รวมท้ังรวม
กิจกรรมทางภาษาท่ีทางโรงเรยีนจดัมากข้ึน 
ดังคําพูดของหัวหนางานวิชาการ ท่ีกลาววา  

“สังเกตวานักเรยีนใชภาษาไดมากข้ึน และ
กลาพูดมากข้ึน ถามีการฝกตอเน่ืองนาจะดี
ยิ่งๆ ข้ึนไป” 

สวนของเน้ือหาท่ีนําเสนอ ครเูครือขายสามารถ
ประยุกตใชกับการสอนของตนเองได เพราะเปนเน้ือหา
ในระดับช้ันท่ีใกลเคียงกัน  หลังจากการอบรมเสรจ็สิ้น
ยังมีการปรึกษาพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณการ
สอน และการทําผลงานวิชาการอีกดวย ดังท่ี
ศึกษานิเทศกทานหน่ึงท่ีกลาววา “ภาพรวมคอนขางดี 
สามารถใหความรูเปนท่ีปรึกษาชวยเหลือเพ่ือนครูไดดี 
ทาทีของครูมีการยอมรับและเช่ือถือในความเปนมือ
อาชีพมากข้ึน” 
     นอกจากน้ี ศึกษานิเทศกไดใหความคิดเห็นเพ่ิมเติม
วา การอบรมจดักิจกรรมไดดีนาสนใจ ดังน้ันครู
เครือขายสามารถนํารูปแบบการนําเสนอกิจกรรมการ
สอนไปใชในช้ันเรียนได เชน ลกัษณะของการเตรียม
ความพรอมกอนเริ่มกิจกรรม หรือการสรางความสนใจ
ใหกับนักเรียน  การนําเสนอความรูใหม การจดักิจกรรม
การเรยีนการสอนท่ีสงเสริมใหนักเรียนมสีวนรวม 

เรียนกับครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตาม
โครงการมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
นักเรียนสวนใหญมีความสามารถในการสื่อสารโดย
ใชภาษาอังกฤษมากข้ึน กลาพูด กลาแสดงออก มี
ความมั่นใจในการถาม-ตอบและแสดงความคดิเห็น 
รวมท้ังรวมกิจกรรมทางภาษาท่ีทางโรงเรียนจดัให
มากข้ึน สวนศึกษานิเทศกมมีุมมองเก่ียวกับครู
เครือขายท่ีเขารับการอบรมจากครูภาษาอังกฤษ
ของโครงการฯ โดยเห็นวา ในภาพรวมครเูครือขาย
ท่ีเขารับการอบรม ยอมรับในความรู ความสามารถ
ของครูภาษาอังกฤษ และครเูครือขายสามารถนํา
ความรูและประสบการณท่ีไดรับไปประยุกตใชกับ
การสอนของตนเองได โดยการนํารูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนไปใชในช้ันเรียน  
นอกจากน้ียังมีการใหคําปรึกษาหลังการอบรมเพ่ือ
แลกเปลีย่นประสบการณการสอน และการทํา
ผลงานทางวิชาการดวย  

4. ผลการสังเกตการ
สอนของ
ศึกษานิเทศกตอครูท่ี
ผานการอบรมและ
ครูเครือขาย ทําให
การเรียนการสอน

      ศึกษานิเทศกใหความเห็นท่ีสอดคลองกันวา ครูท่ี
ผานการอบรมและครเูครือขายมีการจัดการเรยีนการ
สอนภาษาอังกฤษเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน กลาวคือ 
ครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองท้ังดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาผลงาน
วิชาการ ตลอดจนการพัฒนาสื่อ/เอกสารประกอบการ

       ศึกษานิเทศกใหความเห็นท่ีสอดคลองกันวา 
ครูท่ีผานการอบรมและครูเครือขายมีการจดัการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี
ข้ึน กลาวคือ ครูภาษาอังกฤษ และครูเครือขายมี
การพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองท้ังดานการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาผลงาน
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ประเด็นสัมภาษณ 

ความคิดเห็นท่ีมีตอสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 
ผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ศึกษานิเทศก สรุป 

ภาษาอังกฤษมกีาร
เปลี่ยนแปลง
พัฒนาการไปในทาง
ท่ีดีขึ้นหรือไม 
อยางไร 

เรียน  ทําใหเพ่ือนครูใน 
โรงเรียนเห็นแลวกระตือรือรนในการสอนและการ
ทํางานมากข้ึนตามไปดวย  นักเรยีนเองเห็นครูมีความ
กระตือรือรนในการสอน ก็มีความสนใจใสใจในการเรียน
มากข้ึน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก็ดีข้ึนท้ังน้ีเพราะมีครู
เปนตัวอยางท่ีดี  
     ผลจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนไปในทิศทางท่ีดี 
ศึกษานิเทศกเห็นวาควรจัดโครงการความรวมมือ
ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กับมูลนิธิเทมาเส็กและ SEMEO RELC ประเทศสิงคโปร
น้ีตอไปทุกปอยางตอเน่ือง โดยขยายจํานวนครมูากข้ึน 
ดังคําพูดของศึกษานิเทศกทานหน่ึงท่ีกลาววา “อยากให
สถาบันฯ ทําใหเปนวงจรตอไป อยาใหขาดหายไป เปน
การเพ่ิมคณุคา และความตอเน่ืองของครูภาษาอังกฤษ 
จะเปนการสงผานความรูใหกับเดก็ซึ่งครูไดรับการ
เจียระไนแลวก็อยากใหสองแสงตอๆ กันไป” 

วิชาการ ตลอดจนการพัฒนาสื่อ/เอกสาร
ประกอบการเรียน  ทําใหครูคนอ่ืนๆ มีความ
กระตือรือรนในการสอนและการทํางานมากข้ึนดวย 
นักเรียนก็มีความสนใจ และเอาใจใสในการเรยีน
มากข้ึน เปนผลใหนักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาอังกฤษดีข้ึน ท้ังน้ีเพราะมีครเูปน
ตัวอยางท่ีดี  
     ผลจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนไปในทิศทางท่ีดี 
ศึกษานิเทศกเห็นวาควรจัดโครงการความรวมมือ
ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กับมูลนิธิเทมาเส็กและ SEMEO RELC 
ประเทศสิงคโปรน้ีตอไปทุกปอยางตอเน่ือง โดยเพ่ิม
จํานวนครูท่ีเขารวมโครงการใหมากข้ึน  

5. ในความคิดเห็น
ของศึกษานิเทศก คิด
วาครูภาษาอังกฤษท่ี
ผานการอบรม ควรมี
ลักษณะท่ีพึงประสงค
อยางไร และควรมี
รูปแบบ (Model) การ

      ศึกษานิเทศกใหความคิดเห็นวา ครูภาษาอังกฤษ
ควรมีลักษณะท่ีพึงประสงคดังน้ี 

     1. มีจิตสาธารณะ กลาวคือ เปนผูท่ีพรอมใหความรู 
ใหความชวยเหลือศิษยเตม็ท่ีเอ้ืออาทรตอศิษย เตม็
ความสามารถ ใหคําปรึกษาเพ่ือนครูอยาง 

เต็มใจ และเตม็ท่ี บริการงานวิชาการภาษาอังกฤษ 

     2. เปนผูมีความรูและความเช่ียวชาญดาน

  ศึกษานิเทศกใหความคิดเห็นวา ครูภาษาอังกฤษ
ควรมีลักษณะท่ีพึงประสงคดังน้ี 

     1. มีจิตสาธารณะ กลาวคือ เปนผูท่ีพรอมให
ความรู ใหความชวยเหลือศิษยเตม็ท่ีเอ้ืออาทรตอ
ศิษย เต็มความสามารถ ใหคําปรึกษาเพ่ือนครูอยาง
เต็มใจ และเตม็ท่ี บริการงานวิชาการภาษาอังกฤษ 

     2. เปนผูมีความรูและความเช่ียวชาญดาน
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ประเด็นสัมภาษณ 

ความคิดเห็นท่ีมีตอสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 
ผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ศึกษานิเทศก สรุป 

พัฒนาวิชาชีพ
สมรรถนะการเปนครู
ภาษาอังกฤษอยางไร 

ภาษาอังกฤษ ถายทอดความรูใหกับผูเรยีนไดถูกตอง 
มั่นใจในการใชภาษาอังกฤษในช้ันเรียนและนอก
หองเรียน 

     3. มีความมั่นใจในตนเอง กลาคิด กลาทํา และกลา
แสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง 

     4. สามารถใชเทคโนโลยเีพ่ือพัฒนาการเรยีนการ
สอนและพัฒนาตนเองไดเปนอยางดี ท้ังน้ีเพ่ือรองรับสู
ประชาคมอาเซียน และเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 

     5. มีคุณธรรม จรยิธรรม เปนตวัอยางท่ีดีใหกับศิษย 
เพ่ือนครู และคนในสังคม 

     ในดานของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ สมรรถนะการ
เปนเปนครภูาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศกเห็นวา ควรมี
ความตอเน่ืองในการพัฒนาครภูาษาอังกฤษ โดย
ครอบคลมุครูท้ังระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา (ใหความสําคัญกับระดับประถมศึกษา 
เน่ืองจากมีครูท่ีจบไมตรงสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
ขากความรูความเขาใจดานภาษา ทําใหการถายทอดไม
ถูกตองและไมเตม็ท่ี เปนผลใหนักเรียนระดับ
ประถมศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

ต่ํา)  มีการนิเทศ ตดิตาม ประเมินผลเปนระยะและ
ตอเน่ือง 

ภาษาอังกฤษ ถายทอดความรูใหกับผูเรยีนได
ถูกตอง มั่นใจในการใชภาษาอังกฤษในช้ันเรียนและ
นอกหองเรียน 

     3. มีความมั่นใจในตนเอง กลาคิด กลาทํา และ
กลาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง 

     4. สามารถใชเทคโนโลยเีพ่ือพัฒนาการเรยีน
การสอนและพัฒนาตนเองไดเปนอยางดี ท้ังน้ีเพ่ือ
รองรับสูประชาคมอาเซียน และเหมาะสมกับยุค
ปจจุบัน 

     5. มีคุณธรรม จรยิธรรม เปนตวัอยางท่ีดีใหกับ
ศิษย เพ่ือนครู และคนในสังคม 

     ในดานของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
สมรรถนะการเปนเปนครูภาษาอังกฤษ 
ศึกษานิเทศกเห็นวา ควรมีความตอเน่ืองในการ
พัฒนาครูภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมครูท้ังระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา (ให
ความสําคญักับระดับประถมศึกษา เน่ืองจากมีครูท่ี
จบไมตรงสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ขากความรู
ความเขาใจดานภาษา ทําใหการถายทอดไมถูกตอง
และไมเตม็ท่ี เปนผลใหนักเรียนระดับประถมศึกษา
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ํา)  มีการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล เปนระยะและตอเน่ือง 

ตาราง 14  (ตอ) 
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ตอนท่ี 4  ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และความคิดเห็นของนักเรียนตอการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม  

 ในข้ันตอนนี้ เปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนตอพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม มีผลการ
ประเมินดังตาราง 15  และตาราง 16 

ตาราง 15  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูจากครูท่ีเขารับการอบรม 

ระดับช้ัน จํานวน คาต่ําสดุ คาสูงสุด คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลความ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 10 2 4 3.10 .99 ดี 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 1 4 4 4.00 .00 ดีมาก 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 32 1.5 4 3.39 .78 ดี 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 41 1 4 3.17 .87 ดี 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 166 1.5 4 3.49 .66 ดี 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 46 2 4 3.00 .58 ดี 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 23 1 4 2.35 .93 พอใช 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 81 1 4 3.24 .83 ดี 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 143 1 4 3.34 .80 ดี 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 118 1.5 4 3.31 .67 ดี 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 130 1 4 2.87 .84 ดี 

รวม 791 1 4 3.22 .80 ดี 

 จากตาราง 15  พบวา คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ในภาพรวมของนักเรียนท่ีเรียนกับครูท่ี
ผานการอบรม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ( X = 3.22, S.D. = 80) ซ่ึงถือวามีผลการเรียนในภาพรวมอยูใน
ระดับดี นอกจากนี้ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยจําแนกตามระดับชั้นพบวา คะแนนเฉลี่ยวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีผลการเรียนอยูในระดับดีมาก ( X = 4.00, S.D.= 
.00)  สวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลการเรียนอยูในระดับพอใช ( X = 2.35, S.D.= .93)   
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ตาราง 16  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนตอพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 

ประเด็นการประเมิน X  S.D. 
แปล
ความ 

ลําดับ 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน     
1. ครูนําเขาสูบทเรียนดวยคําถาม เกม เพลง หรือวิธีการอ่ืนท่ี
นาสนใจ 

2.67 .49 มาก (4) 

2. ครูสามารถสอน/อธิบายไดชัดเจน เขาใจงาย 2.70 .48 มาก (3) 
3. ครูจัดกิจกรรมการเรยีนรูท่ีมีข้ันตอนการสอนท่ีหลากหลาย  2.63 .51 มาก (5) 
4. ครูเปดโอกาสใหมสีวนรวมในช้ันเรียนอยางเต็มท่ี 2.79 .43 มาก (1) 
5. ครูตอบขอซักถามหรือขอสงสัยไดอยางชัดเจนและเขาใจ 2.73 .47 มาก (2) 
6. ครูใชสื่อการเรยีนรูท่ีมีความหลากหลายทําใหเขาใจบทเรียนไดงาย 2.61 .52 มาก (6) 
7. ครูมีวิธีการวัดและประเมินผลหลากหลายและชัดเจน 2.61 .52 มาก (6) 
8. ครูมีเวลาใหคําปรึกษานอกเวลาเรียน 2.52 .59 มาก (8) 

สรุปดานกิจกรรมการเรียนการสอน 2.66 .30 มาก 1 
ดานประโยชนท่ีไดรับ     
9. นักเรียนมีความรูความเขาใจในการเรยีนภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 2.70 .48 มาก (1) 
10. นักเรียนมีความมั่นใจในการใชทักษะทางภาษา  การฟง พูด อาน 
และเขียนมากข้ึน 

2.51 .55 มาก (3) 

11. นักเรียนสามารถบูรณาการความรูในการเรียนภาษาอังกฤษกับ
รายวิชาอ่ืนๆได 

2.50 .55 มาก (4) 

12. นักเรียนสามารถนําความรูในการเรยีนภาษาอังกฤษไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

2.62 .53 มาก (2) 

สรุปดานประโยชนท่ีไดรับ 2.58 .39 มาก 2 
สรุปรวม 2.63 .30 มาก   

 จากตาราง 16 พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 2.63, S.D.= .30) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
นักเรียนมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการสอนของครูในดานกิจกรรมการเรียนการสอนสูงท่ีสุดเปนลําดับ
ท่ี 1 ( X = 2.66, S.D.= .30 และดานประโยชนท่ีไดรับ เปนลําดับท่ี 2 ( X = 2.58, S.D.= .39) 

 เม่ือพิจารณาในดานกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอประเด็น 
“ครูเปดโอกาสใหมีสวนรวมในชั้นเรียนอยางเต็มท่ี” เปนลําดับท่ี 1 ( X = 2.79, S.D.= .43)  รองลงมา
คือ “ครูตอบขอซักถามหรือขอสงสัยไดอยางชัดเจนและเขาใจ” ( X = 2.73, S.D.= .47) และ“ครู
สามารถสอน/อธิบายไดชัดเจน เขาใจงาย” ( X = 2.70, S.D.= .48)   
 ในสวนของดานประโยชนท่ีไดรับนั้นพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอประเด็น นักเรียนมีความรู
ความเขาใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน เปนลําดับท่ี 1 ( X = 2.70, S.D.= .48)  รองลงมาคือ 
นักเรียนสามารถนําความรูในการเรียนภาษาอังกฤษไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ( X = 2.62, 
S.D.= .53) และ นักเรียนมีความม่ันใจในการใชทักษะทางภาษา การฟง พูด อาน และเขียนมากข้ึน  
( X = 2.51, S.D.= .55)   
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 ท้ังนี้นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูจากครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม ไดใหขอคิดเห็น
เก่ียวกับคุณลักษณะของครูภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงค โดยมีรายละอียดดังนี้ 

ตาราง 17 คุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคม
อาเซียน       

ท่ี คุณลักษณะอันพึงประสงค ความถี่ รอยละ ลําดับ 
1 สอนเขาใจ อธิบายชัดเจน 212 11.37 1 
2 มีสื่อหลากหลาย 120 6.61 7 
3 ใชภาษาอังกฤษในการสอน 155 8.53 6 
4 ประเมินการสอนอยางเปนธรรม 100 5.50 11 
5 ตรงตอเวลา 85 4.70 12 
6 เปดโอกาสใหซักถามและแสดงความคิดเห็น 187 10.30 2 
7 มีเวลาใหคําปรึกษาวิชาการและเรือ่งท่ัวไปนอกเวลา

เรียน 
76 4.20 13 

8 มีความยุติธรรม ไมลําเอียง 112 6.18 8 
9 อัธยาศัยดี ใจดี เปนกันเองกับผูเรยีน 161 8.88 5 
10 บุคลิกภาพด ี 109 6.00 9 
11 ดูแลเอาใจใสผูเรียน 177 9.76 3 
12 จริงจังในการสอน 169 9.31 4 
13 เขาสอนทุกครั้ง 102 5.61 10 
14 สอนแบบงายๆ แตเขาใจทุกประเด็น 50 2.76 14 

รวม 1,815 100.00 

จากตาราง 17  ผลการวิเคราะหคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษขางตน พบวา 
ครูภาษาอังกฤษควรสอนเขาใจ อธิบายชัดเจน เปนลําดับท่ี 1 (f = 212) เปดโอกาสใหซักถามและแสดง
ความคิดเห็น เปนลําดับท่ี 2 (f = 187) ดูแลเอาใจใสผูเรียน เปนลําดับท่ี 3 (f = 177) จริงจังในการสอน 
เปนลําดับท่ี 4 (f = 169) และมีอัธยาศัยดี ใจดี เปนกันเองกับผูเรียนเปนลําดับท่ี 5 (f = 161)  

 ท้ังนี้ผูวิจัยไดสัมภาษณผูบริหารสถาบันภาษาอังกฤษ ผูประสานงานโครงการ ตลอดจน
ผูเชี่ยวชาญดานภาษา เก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ในศตวรรษท่ี 21 และ การเขาสูประชาคมอาเซียน ผลการสัมภาษณเปนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



    ตาราง 18  ความคิดเห็นของผูบริหารสถาบันภาษาอังกฤษ และผูประสานงานโครงการ “พัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการ     
    ความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็กและ SEAMEO RELCประเทศสิงคโปร” 

 
ประเด็นสัมภาษณ 

ความคิดเห็นท่ีมีตอสมรรถนะและคุณลักษณะของครูภาษาอังกฤษ 
ผูบริหารสถาบันภาษาอังกฤษ คนท่ี 1 ผูบริหารสถาบันภาษาอังกฤษ คนท่ี 2 ผูประสานงานโครงการฯ 

1. ทานคิดวาครูภาษาอังกฤษ
ในยุคศตวรรษท่ี 21 ควรมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค
อยางไร 

มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเปนอยางดี 
สามารถสื่อสารได 
 
สามารถสรางเครือขายกับครูภาษาอังกฤษ
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
 
สามารถใชเทคโนโลยีตางๆ เพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรยีนการสอนไดเปนอยางด ี
 
มีทักษะในการคิดแกปญหา 
 

ครูภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ตามท่ีสพฐ.กําหนด ในดานคุณธรรม 
จริยธรรมความเปนครู เชน ความเสียสละ ความเขาใจ
ผูอ่ืน การใฝเรียนรู เน่ืองจากภาษามีความเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา นอกจากน้ีควรเนนท่ีความอดทน ความมุงมั่น 
และความเมตตา ดังน้ันครภูาษาอังกฤษควรใหกําลังใจ
และสนับสนุนผูเรยีน ครูควรมีคานิยมเก่ียวกับการใช
ภาษา เห็นคณุคาและมีความเช่ือมัน่วาภาษาอังกฤษเปน
สิ่งสําคญั และเช่ือวาผูเรยีนทุกคนสามารถพัฒนาไดแต
อาจจะตองใชเวลาแตกตางกัน 

1. มีฐานความรูท่ีดีในดานภาษาอังกฤษ
และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีดี 
2. มีทักษะมีวิธีการจัดการเรียนการสอน
ท่ีสงเสรมิใหผูเรียนสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดในระดับด ี
3. สามารถใชอุปกรณ สื่อ 
อิเล็กทรกนิกส (ICT)ในการดําเนินชีวิต 
และประยุกตใชในการจดัการเรียนการ
สอน 
4. เปนบุคคลท่ีไมหยุดอยูกับท่ีมี
การศึกษาดวยตนเองอยางตอเน่ือง
(Lifelong Learning) 

2. ในฐานะท่ีทานเปน
ผูบริหาร/ผูประสานงาน
โครงการสถาบันภาษาอังกฤษ 
ทานมีมุมมองตอการเตรียมครู
ภาษาอังกฤษเขาสูประชาคม
อาเซียนอยางไร 

1. จําเปนตองปรับระบบใหมหมดตั้งแตการ
ฝกหัดครู การคดัเลือกครู  
 
2. ตองมีการสอบขอสอบ exit exam 
สําหรับ นักศึกษาเอกการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือกําหนดระดับความสามารถข้ันพ้ืนฐาน
ของการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 
3. เพ่ิมการฝกหดั และเพ่ิมพูนความรูของ

มุมมองตอการเตรยีมครูภาษาอังกฤษเขาสูประชาคม
อาเซียน ควรพิจารณาจําแนกครภูาษาอังกฤษออกเปน 2 
กลุม ไดแก กลุมครูผูสอนท่ีไมจบเอกภาษาอังกฤษ กับ
กลุมครผููสอนท่ีจบเอกภาษาอังกฤษ การเตรยีมความ
พรอมของครูจะตองแตกตางกัน โดยครผููสอนท่ีไมจบเอก
ภาษาอังกฤษ ควรเตรยีมครู ดวยการใหมีการวัดระดับ
ความรูความสามารถของครู เพ่ือใหครูไดทราบระดับ
ความสามารถพ้ืนฐานของตนเอง (Based line)อยางเปน
ทางการ จากน้ันจึงนําผลไปเทียบเคียง กับครู

1. ตองรูวาปจจุบันตองการอะไร และ
เตรียมครูใหสอดคลองกับความตองการ
น้ันๆ  โดยครูผูสอนภาษาอังกฤษตองมี
ความรูท่ีดีในเรื่องภาษา ทักษะการ
สื่อสาร  ตลอดจนความรูและความ
เขาใจดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ี
สามารถนําไปประยุกตใชกับการจดัการ
เรียนการสอนใหหับนักเรียนไดอยาง
ถูกตอง 

132 



2 
 

 
ประเด็นสัมภาษณ 

ความคิดเห็นท่ีมีตอสมรรถนะและคุณลักษณะของครูภาษาอังกฤษ 
ผูบริหารสถาบันภาษาอังกฤษ คนท่ี 1 ผูบริหารสถาบันภาษาอังกฤษ คนท่ี 2 ผูประสานงานโครงการฯ 

ครูโดยใชสื่อออนไลนเพ่ิมมากข้ึน 
 
4. โครงการท่ีดี จําเปนท่ีจะตองไดรับความ
ตอเน่ืองในการสนับสนุน 

ภาษาอังกฤษของประเทศเพ่ือนบานในกลุมประเทศ
สมาชิกASEAN แลวพิจารณาจัดหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับ
ระดับความรูความสามารถพ้ืนฐานของครูภาษาอังกฤษ  
ซ่ึงในการพัฒนาครูท่ีไมจบเอกภาษาอังกฤษ ควรจดั
อบรมกระจายเปนกลุมๆ ตามภูมภิาค และครูควรไดมี
โอกาสอบรมเก่ียวกับการพูดสื่อสาร ควรใชวิธีการอบรม
แบบFace to Face หรือเปนการอบรมท่ีมีสิ่งแวดลอมท่ี
ตองใชภาษาอังกฤษหรือมีคูสนทนา (Conversation 
Partner) กระตุนการใชภาษาอังกฤษของครู และเพ่ือให
มีความถูกตองในการใชภาษา กิจกรรมการอบรมควรมี
ลักษณะเปนกิจกรรมรวมกันแบบSocial life ท่ีเนนการ
สนทนา เชน การจัดMeeting เปนตน  
      สําหรับการเตรียมครูภาษาอังกฤษในกลุมท่ีจบเอก
ภาษาอังกฤษมาโดยตรง ครูกลุมน้ี ไมตองเนนไวยากรณ
ภาษาอังกฤษเหมือนกับครูกลุมท่ีจบไมตรงเอก ซึ่งครู
กลุมท่ีจบเอกภาษาอังกฤษอาจจะขาดทักษะการใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยเฉพาะในดานการฟง 
การพูด และการเขียน ดังน้ันในการเตรียมครู
ภาษาอังกฤษ จึงควรพัฒนาใหครูใชภาษาอังกฤษในการ
สอนในช้ันเรียน (Classroom Language) ใหมากข้ึน ซึ่ง
เปนการเพ่ิมสัดสวนการใชภาษาอังกฤษในการสอนของ
ครูตามระดับช้ันเรียนของผูเรียน ครูควรไดมโีอกาสอบรม
ในหลักสูตรเก่ียวกับการพูดสื่อสาร โดยกลุมครูท่ีจบเอก
ภาษาอังกฤษ สามารถใชวิธีการอบรมแบบทางไกล หรือ
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ใชสื่อ ICTหรือระบบเครือขาย (Network) เน่ืองจากครู
กลุมน้ีมีความสามารถเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษอยู
แลว ดังน้ัน การเตรียมครูจึงตองเนนพัฒนาทักษะในการ
เขียนสําหรับการสอนในระดับมัธยมศึกษาครูก็ควรไดรับ
การพัฒนาในดานเทคนิค วิธีสอนภาษาอังกฤษดวย 
นอกจากน้ียังเห็นวาควรเนนใหมีการใชภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนมากข้ึน โดยจัดใหมีกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวกับการ
ใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนอกหองเรียน เน่ืองจาก
เราไมสามารถเพ่ิมเวลาเรยีนในหองเรียนได  

3. ทานคิดวาสมรรถนะการ
สอนของครูภาษาอังกฤษใน
ดานตางๆ ตอไปนี้ ควรมี
ลักษณะอยางไร 
  3.1 ดานความรู 
  3.2 ดานทักษะ 
  3.3 ดานคุณลักษณะ/เจตคติ 

ดานความรู 
 มีความรูภาษาอังกฤษสามารถเทียบเคียง
กับมาตราฐานสากลได เชนจากมาตราฐาน
ทางดานภาษาของยุโรป 
 
ดานทักษะ 
 มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ไดดีจริงๆ ในระดับสากล 
 
ดานเจตคติ  
 
จําเปนท่ีจะตองสรางตั้งแตเริ่มเปนครู และ
ตองพัฒนาใหมีเจตคติในการรักการหา
ความรูอยางสม่ําเสมอ 

ดานความรู 
นอกจากความรูใน 4 ดานทางภาษาอังกฤษแลว ซึ่งไดแก 
การฟง การพูด การอาน และการเขียน ครูควรมีความรู
เพ่ิมข้ึนเก่ียวกับความหลากหลายในการเรยีนรู
ภาษาอังกฤษของผูเรียนในพหุวัฒนธรรม มีความรูดาน
วิธีการสอนกับกลุมนักเรยีนท่ีมีความหลากหลายในพหุ
วัฒนธรรม มีความรูดานการใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
(ICT) และความรูในเรื่องการวัดและประเมินผล 
ดานทักษะ 
ครูควรมีทักษะในการบริหารช้ันเรยีนเพ่ือสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดสอดคลองกับผูเรยีนท่ีมีความ
หลากหลายมากข้ึน ครูควรมีทักษะการสอน การวัดและ
ประเมินผล และมีทักษะการใช ICT เน่ืองจากปจจุบัน
ผูเรยีนชอบเรียนรูผาน ICT 
ดานคุณลักษณะ/เจตคติ 

ดานความรู 
1. มีความรูดานภาษาอังกฤษเปนอยางดี 
2. วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู
เพ่ือพัฒนาผลการเรยีนรู ซึ่งท่ีผานมา
พบวาครูประเมินผลเพ่ือการตัดสนิ
เทาน้ัน  
ดานทักษะ 
1. มีทักษะดานการสื่อสารท้ังทักษะการ
ฟง การพูด การอาน และการเขียนใน
ระดับดี 
2. ทักษะการสอน การจัดการเรียนรูท่ี
เหมาะสมกบับผูเรียน ทักษะการ
สื่อสารและการจูงใจนักเรียน สามารถ
สงเสริมใหนักเรียนนําความรูสูการ
ปฏิบัติไดจริง 
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ครูควรมคีานิยมในเรื่องของการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีจติ
วิญญาณของความเปนครูในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม 
ท่ีเนนความเมตตา  

ดานคุณลักษณะ 
1. มีผูท่ีคิดบวก (Positive Thinking 
2. รักในอาชีพตนเอง และรักองคกร 
3. มีเครือขาย เพ่ือการพัฒนาตนเอง
และพัฒนางานในอาชีพ 
4. มีความมั่นใจในตนเอง 

4. ทานคิดวารูปแบบการ
พัฒนาครูภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21 ควรมีรูปแบบ
ใดบาง และมีลักษณะอยางไร 

1. จําเปนท่ีจะตองหาวิธีในการเพ่ิมความ
มั่นใจของครูผูสอนภาษาอังกฤษ ใหมีความ
มั่นใจในการใชภาษาอังกฤษ 
 
2. หาวิธีในการสรางแรงจูงใจใหกับ
ครูผูสอนมากข้ึน 
 
3. ตองมีหลากหลายวิธีท่ีดําเนินการไป
พรอมๆกัน  
 
4. จัดกลุมในการฝกอบรมเพ่ิมมากข้ึน 
 
5. มีแนวทางในการพัฒนาเพ่ือใหครู
สามารถหาความรูไดอยางตอเน่ืองเพ่ิมเติม
มากข้ึน 
6. อาจใชแนวทางในการใหเปนคูปองเพ่ือ
การฝกอบรม ท้ังน้ีเ น่ืองจากครูผูสอนมี
ความตองการ ความจําเปนและปญหาท่ี

รูปแบบสําหรับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษท่ีจบเอก ซึ่ง
เปนครูท่ีมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษสูง ควรไดรับการพัฒนา
แบบเขมกวาครภูาษาอังกฤษท่ีไมจบเอก แตทุกรูปแบบก็
ควรใหมีความตอเน่ือง โดยใชระบบเครือขาย (Network) 
เปนตัวกระตุนการใชภาษาอังกฤษ และอาศัยความ
รวมมือจากแหลงเรยีนรู(resource)ตางประเทศ  โดยให
มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูซึ่งกันและกัน จะทําใหครูได
มองเห็น Best Practiceของครูตางประเทศ นํามาปรับ
ใชกับการเรียนการสอนของตนเองได  นอกจากน้ี
ลักษณะท่ีจะพัฒนาครู จะตองมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมระดับ
(Level)ของสมรรถนะท่ีชัดเจน และตองอาศัย
สารสนเทศอยางมากในการจัดการอบรม หรือพัฒนาครู 
ดวยการผานระบบทางไกล หรือFace to Face หรือ
เรียนเปนกลุม หรืออาจจะตองอาศัยเครือขาย(Network) 
หรือLeadership จากเพ่ือนครู แตทุกระดับตองปอนเขา
สูสารสนเทศท่ี         ทําใหครูภาษาอังกฤษรูระดับ
ความสามารถของตนเอง และนําไปใชเพ่ือความกาวหนา
ทางวิชาชีพโดยใชLevelเปนตัวกํากับ 

รูปแบบการพัฒนาครูควรเนนท่ี 
1. ใหครูเกิดความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และมั่นในในการสอน 
2. ตองเสริมสรางใหครูเกิดแรงจูงใจเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงการสอน มีเทคนิคการสอน  
เทคนิคการประเมินผล และสราง
เครือขายใหกับครูท่ีเขารวมการโครงการ
ได 
โดยวิธีการพัฒนาครูควรมีความตอเน่ือง
และขยายสูครูคนอ่ืนๆไดโดยอาจจัดใน
รูปแบบการอบรม  จากน้ันใหครูท่ีเขารับ
การอบรมไปขยายผลตอครูคนอ่ืนๆใน
พ้ืน ท่ี  มี ก า ร ติ ดต ามผลด ว ย ระบบ
ออนไลน  และประเมินผลโดยารจัด
ประชุมอีกครั้งหน่ึง  
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แตกตางกันออกไป  
 
 

5. ขอคดิเห็น และขอเสนอแนะ
เพ่ิมเตมิ 

การดําเนินงานในทุกโครงการ จําเปนท่ี
จะตองมีความตอเน่ืองในการดําเนินงาน 

1. การพัฒนาครูใหเทียบเคียงกับในยุคศตวรรษท่ี 21 
หรือASEAN ควรมีความเปนมาตรฐาน เชน จะตองตอบ
ไดวา ครไูทยเมื่อมีความสามารถอยางน้ี จะเทียบเคยีงใน
ดานภาษาอังกฤษกับประเทศอ่ืนๆ อยางไร 
2. โดยสถาบันภาษาอังกฤษเพียงสถาบันเดียว ไม
สามารถท่ีจะพัฒนาครไูด จึงตองอาศัยความรวมมือจาก
องคกรภายนอก และเครือขายจากตางประเทศรวมดวย 
3. ควรมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับทิศทางในการพัฒนา
คร ู 
4. ควรกําหนดใหมรีะเบียบการปฏิบัติ และมีการสราง
ขวัญและกําลังใจโดยการใหครมูีความกาวหนาทาง
วิชาชีพ 
5. ควรใหมีการสอบครูเปนระยะๆ เพ่ือเพ่ิมระดบั
สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครู โดยใชเครื่องมือ
วัดและเกณฑการประเมินเดียวกันท้ังครูภาษาอังกฤษท่ี
จบเอกภาษาอังกฤษและครูท่ีไมจบเอกภาษาอังกฤษ 
เพ่ือใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน 

 

 

 

 

อบรม  

ขยายผล 

ติดตามระบบOnline 

Face to Face (ประเมินผล) 

กํากับติดตาม 

ระบบ Online 
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        ตาราง 19  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ ท่ีมีตอสมรรถนะและคุณลักษณะของครูภาษาอังกฤษ 

 
ประเด็นสัมภาษณ 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษท่ีมีตอสมรรถนะและคุณลักษณะของครูภาษาอังกฤษ   
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 1  ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 2 ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 3 ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 4 ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 5 

1. ทานคิดวาครู
ภาษาอังกฤษในยุค
ศตวรรษท่ี 21 ควรมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค
อยางไร 

ครูภาษาอังกฤษในยุค
ศตวรรษท่ี 21 ควรมี
ลักษณะสําคัญ 3 
ประการ ไดแก 1) ตองมี
ความสามารถทางดาน
ภาษาอังกฤษ รูเนื้อหา 
ใชภาษาอังกฤษในการ
สอนภาษาอังกฤษใน
ชั่วโมงเรียน ใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อการ
สอนหนึ่ง 2) มุงเนน
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ไดแก การอานท่ีเนนการ
วิเคราะหสังเคราะห 
สามารถจัดกิจกรรมการ
สอนท่ีเนนการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร และ 3) มี
ความสามารถดาน

คุณลักษณะอันพึง
ประสงคของครู
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21 ควร
ประกอบดวย 
1.แมนในเนื้อหา
ภาษาอังกฤษตองมีท้ัง
content  and 
concept 
2.competency and 
skillท้ัง 4 ทักษะตอง
ถูกตอง คลองแคลว 
3.เปนผูนําและครูแถว
หนาในการสื่อสารกับ
ประเทศในอาเซียน 
และสังคมโลก 
4.คลอง active ม่ันใจ 
smart บุคลิกภาพดี 
เชื่อม่ันในตนเอง 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงคของครู
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21 มีดังนี้  
1. มีความรูและทักษะ
ดานภาษาและดานการ
สอน 
2. มีความคิด
สรางสรรคในการสราง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ตนเอง ผูเรียน และ
วิชาชีพ 
3. มีความสามารถใน
การคิดแกปญหา 
4. มีความเปนผูนําใน
การประกอบวิชาชีพ 

1. มี ความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษเปน
อยางดี 
2. มีความม่ันใจในการ
ใชภาษาอังกฤษ 
3. สามารถใช
เทคโนโลยีตางๆ ในการ
จัดการเรียนการสอนได
อยางคลองแคลว 
4. มีความเขาใจในดาน
ความแตกตางทาง
วัฒนธรรม และสามารถ
นํามาผสมผสานในการ
จัดการเรียนการสอนได
อยางชัดเจน 
5. รูจักท่ีจะพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง
สมํ่าเสมอ โดยผาน
กิจกรรมตางๆ ใน

1. มีความม่ันใจใน
ตนเองในการใช
ภาษาอังกฤษ ท้ังนี้
เพราะครูก็จะมีความ
ม่ันใจในการใช
ภาษาอังกฤษในขณะ
จัดการเรียนการสอน
ดวย  
2. มีบุคลิกท่ีดีในการ
เปนผูนําในการใช
ภาษาใหกับนักเรียนได 
3. รูจักในการทํางาน
เปนทีม เพ่ือสราง
หลักสูตร และสื่อตางๆ 
ในการจัดการเรียน
การสอน  
4. มีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีใน
การเรียน การสอน
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ประเด็นสัมภาษณ 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษท่ีมีตอสมรรถนะและคุณลักษณะของครูภาษาอังกฤษ   
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 1  ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 2 ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 3 ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 4 ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 5 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถใชสื่อเทคโนโลยี
ในการคนควา สืบคน
ขอมูลตางๆ เพ่ือมาจัด
กิจกรรมการเรยีนการ
สอนได 

5.ใฝเรียนรูแสวงหา
ความรูและทันตอ
วิทยาการใหมๆ
ตลอดเวลา 
6.ใชICTและเทคโนโลยี
ไดเปนอยางดี 
7.เปนท้ังผูสอน ผู
อํานวยความสะดวก
และผูเรียน 

วิชาชีพของตน  ภาษาอังกฤษไดเปน
อยางดี  

2. ทานคิดวาสมรรถนะ
การสอนของครู
ภาษาอังกฤษในดานตางๆ 
ตอไปนี้ ควรมีลักษณะ
อยางไร 
  3.1 ดานความรู 
  3.2 ดานทักษะ 
  3.3 ดานคุณลักษณะ/
เจตคต ิ

ดานความรู ครู
ภาษาอังกฤษจะตองมี
ความรูเนื้อหา
ภาษาอังกฤษเปนอยางดี 
ตองสามารถสอบ
ภาษาอังกฤษไดคะแนน 
TOEFL ไมต่ํากวา 550 
คะแนน 
3.2 ดานทักษะ ครู
ภาษาอังกฤษจะตองมี
ทักษะการสื่อสาร 

ดานความรู 
รูจริง รูแจังชัดในเนื้อหา
ภาษาอังกฤษและรู
เทคนิค กลยุทธ วิธีการ
สอนภาษาอังกฤษ 
มีคะแนนการสอบ
ภาษาอังกฤษ มากกวา 
500 ข้ึนไป 
ดานทักษะ 
มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษท้ัง 4 

1. ควรมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับศาสตร
ทางภาษาและศาสตร
ทางการจัดการเรียน
การสอนเปนอยางดี 
2.  ควรมีทักษะความ
เชี่ยวชาญในการใช
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
และทักษะการสอน 
อาทิ การออกแบบการ
สอน การเขียนแผนการ

ดานความรู 
มีความรูในดาน1.
เนื้อหาสาระท้ัง
ทางดานภาษาอังกฤษ 
และ2.การจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ
เปนอยางดี  
โดยรวมควรมีท้ัง 
English 
competence and 
performance  

ดานความรู 
มีความรูดานตางๆ 
เก่ียวกับการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ เชน 
second language 
acquisition, 
linguistics 
knowledge, 
language testing, 
phonetics and 
pronunciation  

ตาราง 19 (ตอ)  
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ประเด็นสัมภาษณ 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษท่ีมีตอสมรรถนะและคุณลักษณะของครูภาษาอังกฤษ   
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 1  ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 2 ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 3 ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 4 ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 5 

สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอนได  
2.3 ดานคุณลักษณะ/
เจตคติ ครูภาษาอังกฤษ
จะตองมีความเมตตา 
เขาใจผูเรียน มีเจตคติตอ
การสอนภาษาอังกฤษ มี
ความสุขและสนุกกับการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 

ทักษะไดอยางมืออาชีพ  
ออกแบบการสอนได 
สอนได สอนดี สอนเปน 
สอนดวยประสบการณ 
ประเมินการสอนได 
จัดการเรียนการสอน
ตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล 
ดานคุณลักษณะเจต
คติ 
เปนแบบอยางท่ีดีใน
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนและครู 
รักในวิชาชีพของตนเอง 
มีศักดิ์ศรีในวิชาชีพและ
พัฒนาวิชาชีพตนเองอยู
ตลอดเวลา 

สอน การจัดทําสื่อการ
สอน การวัดและการ
ประเมินผล เปนตน  
3. ควรมีเจตคติท่ีดีใน
การประกอบวิชาชีพครู 
รักการสอน มี
จรรยาบรรณครู มี
ความเปนครู 
   

3. มีความรูดาน
นวัตกรรมใหมๆ ใน
การจัดการเรียนการ
สอน  
4. มีความรูดานการวัด
และประเมินการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ
อยางแทจริง 
5. มีความรูในดาน
หลักสูตรอยางชัดเจน 
สามารถท่ีจะจัดการ
เรียน การสอนไดอยาง
ถูกตองตรงตามท่ี
หลักสูตรกําหนดเอาไว 
 
ดานทักษะ 
สามารถใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารไดเปนอยางดี 
และถูกตอง 

 
ดานทักษะ 
ทักษะในการปรับการ
เรียนการสอนให
สอดคลองกับความ
แตกตางของรูปแบบ
การเรียนของผูเรียน  
ทักษะในการใช
ภาษาอังกฤษไดอยาง
คลองแคลว และ
ถูกตอง 
สามารถจัดการเรียน
การสอนโดยใช
ภาษาอังกฤษไดอยาง
ตลอดเวลาในการ
จัดการเรียนการสอน  
 
ดานเจตคต ิ
มีทัศนคติท่ีดีตอ
นักเรียน ไมดูถูก

ตาราง 19 (ตอ)  
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ประเด็นสัมภาษณ 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษท่ีมีตอสมรรถนะและคุณลักษณะของครูภาษาอังกฤษ   
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 1  ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 2 ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 3 ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 4 ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 5 

ดานเจตคต ิ
มีเจตคติท่ีดีตอการ
สอน มีความอดทน 
ตอฝกฝนของนักเรียน 
อดทนในดานความ
แตกตางของผูเรียน  

นักเรียนท่ียังใช
ภาษาอังกฤษไดไมดี  
มีทัศนคติท่ีดีตอตนเอง 
และใฝหาความรูเพ่ือ
การพัฒนาตนเองอยู
ตลอดเวลา 

3. ทานคิดวารูปแบบการ
พัฒนาครูภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21 ควรมี
รูปแบบใดบาง และมี
ลักษณะอยางไร 

ครูภาษาอังกฤษควรไป
อบรมท่ีตางประเทศ เชน 
อั งกฤษ ออส เตร เลี ย 
หรือสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะ
ไดภาษาและสํ า เนี ยง
ภาษาอังกฤษท่ีชัดเจน 
และถูกตอง ท้ังนี้ควรมี
ระยะเวลาในการสงครู
ไปประมาณ 4 เดือน ซ่ึง
จะไดผลดี เพราะครูท่ีไป
อยู ต า งประเทศจะได
สัมผัสกับวัฒนธรรม การ
ใ ช ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
ต ล อ ด เ ว ล า  แ ล ะ จ ะ

1.รวมพัฒนาวิชาชีพ
ดวยตนเองและเพ่ือน
รวมวิชาชีพ และ
สถาบันหนวยงาน 
2.ประเมินตนเองและ
หาจุดท่ีควรพัฒนา
ตนเอง 
3.เรียนรูประสบการณ
พัฒนาทักษะการสอน
ในประเทศท่ีใช
ภาษาอังกฤษ 
4.พัฒนาการเรียนการ
สอน สรางนวัตกรรม
การเรียนการสอน 

ก า ร พั ฒ น า ค รู
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น
ศตวรรษท่ี 21 ควรจะมี
ก า ร จั ด อ บ ร ม อ ย า ง
ตอเนื่องและเปนระบบ 
และควรมีการประเมิน
ตนเองในการใชภาษา
ท้ัง 4 ทักษะ เพ่ือจะได
เ ห็ น พัฒนากา รขอ ง
ตนเอง 

1. จัดใหมีการทดสอบ
ความรูข้ันพ้ืนฐานของ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
 
2. สนับสนุนใหโอกาส
ครูในการไปฝกอบรม
ภาษาอังกฤษยัง
ตางประเทศเพ่ือ
เสริมสรางความม่ันใจ
ในการใชภาษา 
 
3. สรางความเขมแข็ง
ใหเกิดกับสมาคม
วิชาชีพการสอน

1. ฝกอบรมครูตาม
ความตองการของครู
แตละคน 
2. รวมกับ
สถาบนัการศึกษา
ชั้นสูงในชุมชนในการ
จัดการฝกอบรมใหกับ
ครูภาษาอังกฤษอยู
อยางสมํ่าเสมอ 
3. ประเมินและวัด
ความกาวหนาทาง
วิชาการ จาก
ความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษไดจริง 

ตาราง 19 (ตอ)  
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ประเด็นสัมภาษณ 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษท่ีมีตอสมรรถนะและคุณลักษณะของครูภาษาอังกฤษ   
ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 1  ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 2 ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 3 ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 4 ผูเช่ียวชาญ คนท่ี 5 

สามารถนําประสบการณ
ท่ีไดเรียนรูมาใชสอนกับ
นักเรียนได เปนอยางดี 
ซ่ึงจะไดผลดีกวาการท่ี
เชิญเจ าของภาษามา
อบรมครูท่ีประเทศไทย 
ท่ีจะเหมือนการสอนโดย
ใชครูตางประเทศ ซ่ึงก็
ไมไดผลเทาท่ีควร 

5.สะทอนและประเมิน
ตนเองแสวงหาแนวทาง
พัฒนา 
6.ขยายผลสูการปฎิบัติ
ในหองเรียนและเพ่ือน
รวมวิชาชีพอบาง
ตอเนื่อง 

ภาษาอังกฤษ เพ่ือเปน
ตัวชวยในการผลักดัน
คุณภาพของครูผูสอน 
 
 
 

และความสามารถใน
การจัดการเรียนการ
สอนไดอยางประสบ
ความสําเร็จ มากกวา
เนนการทําผลงานทาง
วิชาการของครูแต
อยางเดียว 
 

ขอเสนอแนะและ
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 ครูภาษาอังกฤษสําคัญ
มากในการเปนผูนําใน
ยุคศตวรรษท่ี 21และ
การเขาสูประชาคม
อาเซียน ตองทําให
ความคาดหวังของ
สังคมเปนจริง 
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ตอนท่ี 5  เสนอรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของครู
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  ผลจากการวิเคราะหขอมูล โครงการพัฒนาครู พัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบัน
ภาษาอังกฤษ ตามโครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
กับมูลนิธิเทมาเส็กและ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร  และผลจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ี
เก่ียวของ ตลอดจนผลจากการสัมภาษณผูบริหารสถาบันภาษาอังกฤษ ผูประสานงานโครงการ และ
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ ผลการสนทนากลุมครูภาษาอังกฤษ ผลการสนทนากลุมครู
เครือขาย ผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ ผลการสังเกตการณสอน ผลการประเมินคุณภาพนวัตกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ  ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ และขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะของครูภาษาอังกฤษ ในประเด็นการพัฒนา
ครูผูสอนภาษาอังกฤษ คณะผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหและพัฒนาเปน รูปแบบการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะอันพึงประสงคในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมี
รายละเอียดแบงเปน 2 สวน คือ  

5.1 รูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ และการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 
หลักการ     การพัฒนาครูภาษาอังกฤษมืออาชีพ เพ่ือเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนในยุค 

     ศตวรรษท่ี 21  
วัตถุประสงค 1. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
  2. เพ่ือเสริมสรางความม่ันใจในการจัดการเรียนรูและการใชภาษาอังกฤษ 
  3. เพ่ือสรางเครือขายในการพัฒนาวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ 
  4. เพ่ือพัฒนาความเปนผูนําในการพัฒนานวัตกรรมท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู 

ภาษาอังกฤษ 
 

Model for English Language Teacher Development Program   

Rationale  
Teacher professional development program will constitute an important component 
of English language proficiency of Thai students. The goal of this suggested model is 
to suggest procedures and activities in developing English teachers' knowledge, skills 
and attributes to meet with both regional  ASEAN community in 2015 and 
international challenges for the 21st century.  
 
Objectives  

1.  To improve English language teaching and learning in Thailand 
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2.  To develop English language proficiency of Thai students  
3.  To strengthen the network of English language teachers for professional 

development  
4.  To develop leaders in innovative English language teaching and learning 
5.  To enhance self-confident in English Language Teaching 

 

แผนภาพ 8  รูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ 
 
ข้ันตอนรูปแบบ 
1. Developing 
 ข้ันการพัฒนา  
  ข้ันตอนนี้ เปนการอบรมครูผู สอนภาษาอังกฤษเ พ่ือเตรียมความพรอมและพัฒนา
ความสามารถดานภาษาอังกฤษใหกับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษทุกคนไดพัฒนาตนเอง โดยเปดโอกาส
ใหกับครูทุกระดับความสามารถเขารวมโครงการ การพัฒนาครูภาษาอังกฤษในข้ันตอนนี้เนนเนื้อหา
เก่ียวกับภาษาอังกฤษ รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ เปนตน 
2. Assessing 

Process 
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 การประเมินพัฒนาความสามารถของครูผูสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเขารวมโครงการ โดยมี
วิธีการคัดเลือกและเกณฑการคัดเลือกท่ีชัดเจน สําหรับครูท่ีไมผานการประเมิน สามารถพัฒนาตนเอง
ไดตลอดเวลาโดยยอนกลับเขาโปรแกรมการพัฒนาในข้ันตอนท่ี 1  
3. Training 
 ข้ันการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ แบงการฝกอบรมเปน 2 ระยะ 
 ระยะท่ี 1  ฝกอบรมท่ีประเทศไทย เพ่ือเตรียมความพรอมในดานตางๆ อาทิ ความรูดาน
ภาษา ทักษะ และเทคนิคการสอนแบบตางๆ ระยะเวลา 1  เดือน 
 ระยะท่ี 2  ฝกอบรมตางประเทศ ณ สถาบันทางภาษา/การสอน โดยเนนเนื้อหาดาน
ภาษาอังกฤษ การสอน การฝกอบรมฯ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและเสริมสรางความม่ันใจในการใช
ภาษา และกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ และวิธีการฝกอบรมใหความรูกับบุคคลอ่ืนๆ 
ระยะเวลาอบรม 3 เดือน   
 4. Assessing to be the Trainer 
 หลังการอบรมเปนระยะเวลา 3  เดือน  จัดใหมีการประเมินผลผูรับการอบรมในดานความรู
ทักษะ และเจตคติ  และครูทุกคนตองจัดทําชุดฝกอบรมดานภาษาอังกฤษ สําหรับขยายความรูใหกับ
ครูเครือขาย โดยชุดฝกอบรมท่ีจัดทําข้ึน มาจากการสังเคราะหความรู การวิเคราะหสถานการณ 
ประสบการณ และความตองการจําเปนท่ีเก่ียวของฯ  
5. Networking and Disseminating 
 เปนข้ันตอนท่ีครูตองนําชุดฝกอบรมท่ีพัฒนาข้ึนไปขยายผลกับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษคน
อ่ืนๆ ซ่ึงเปนการสรางเครือขายวิชาชีพ เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ และแบงปนความรูเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ 
6. English Professional Community  
 ผลจากการนําชุดฝกอบรมไปขยายผล สงผลใหเกิดเครือขายวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ เปน
สังคมแหงการเรียนรู เปนองคกรวิชาชีพท่ีแผขยายออกไป  

โดยทุกข้ันตอนของรูปแบบการพัฒนาครูฯนี้ จะติดตามใหความชวยเหลือ แนะนํา และ
สนับสนุนจากหนวยงานและองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้เพ่ือใหครูเกิดความม่ันใจ และสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
Factors contributing to the success of English language teachers’ development program 

According the research study, there are five major aspects that highly contribute to the 

success of English language teacher’s development program:  

1. School support  

English language teachers’ effectiveness in taking part of the development program 

needs strong support from his/her school, especially from school principals and 

colleagues.   
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2. English teacher’s willingness to personal development 

By recognizing and addressing the instrumental role of "self" in teacher development, a 

language teacher development program is likely to meet its objectives.  Improvement 

will not be achieved by forcing a student to take part in the program.  

3. Government continuous support  

Impact of a teacher development program is normally observed over long periods of 

time and can be affected by unstable political and social environment and by a lack of 

sustained resources.  Hence the importance of taking into consideration not only the 

immediate implications of a teacher development program when it is being developed 

but also the long-term requirements in terms of political support, and finance.   

4. Professional and teaching credential  

Teacher education relates to organized and sustained series of learning activities, 

intended to strengthen teachers’ commitment and competence.  It is important that the 

government needs to develop ongoing guidance, monitoring and support by giving the 

teachers some more autonomy in deciding on their own training and education, and it is 

especially important that the government needs to provide policies that link promotion 

to participation and success in training.  

5. Partnership in teacher development  

 It is essential for the government to continuously seek partnership with both public  and 

private sectors at national and international levels to help developing teacher education 

program.  Financial resources and innovative teaching approaches can be achieved with 

the strong partnership with them.   In conjunction with the government education 

experts, other public and private sectors from around the world can contribute with new 

approaches, activities and materials that any English language teachers can use to help 

students achieve their full potential.   

5.2 คุณลักษณะของครูภาษาอังกฤษท่ีไดจากการสังเคราะหไดคุณลักษณะครูภาษาอังกฤษท่ีพึง

ประสงคในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน 3 ดาน คือ คุณลักษณะดานความรู 

(Knowledge) ดานทักษะกระบวนการ (skill) และดานคุณลักษณะ (Attribute)  

Knowledge  
1. Content (3C1A1G) 
 - Curriculum (English) 
 - Assessment 
 - Instruction 
 - Media and ICT 



146 
 

2. Cross Cultural Understanding 
3. Action Research 
4. Global Awareness Issue 
5. Concern and Social Issue 

4 skills 

 1. Communication 
 2. Innovation 
 3. Creativity 
 4. Problem Solving 
 5. Life and Career skill 
 6. Integrating 
 7. Collaboration 
Attribute 
 1. Smart 
 2. Leadership 
 3. Self Confidence 
 4. Positive Thinking 
 5. Life Long Learning 
 6. Professionalism 
 7. Moral and Ethic 
คุณลักษณะของครูภาษาอังกฤษดานความรู ประกอบดวย 
 1. C : Content มีความรูเก่ียวกับศาสตรทางภาษาและศาสตรการจัดการเรียนการสอน การ
ใชสื่อเทคโลโลยี และการวัดและประเมินผล 
 2. C : Cross Cultural Understanding มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความแตกตางทาง
วัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 3. A : Action Research มึความรูเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 4. G : Global Awareness Issue มีความรูเก่ียวกับประเด็นปญหาของพลโลกท่ีควร
ตระหนักรูเพ่ือการแกปญหาและพัฒนา 
 5. C : Concern and Social Issus มีความรูเก่ียวกับประเด็นปญหาทางสังคมเพ่ือการ
แกปญหาและการพัฒนา 
คุณลักษณะของครูภาษาอังกฤษดานทักษะทางภาษา (Skill) ประกอบดวย 
 1. C : Communication ความสามารถในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ เปนความสามารถใน
การรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชใชภาษาอังกฤษเพ่ือการถายทอดความรูและประสบการณ 
 2. S : Skill ความสามารถในการใชทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ไดแก ฟง พูด อาน เขียน 
 3. I : Innovation ความสามารถในการคิดคนหรือพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
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 4. C : Creativity ความสามารถในการสรางสรรค ประดิษฐคิดคน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
 5. PS : Problem Solving ความสามารถในการคิดแกปญหาเพ่ือนําไปสูการสรางองคความรู
และประสบการณการจัดการเรียนการสอน 
 6. Life and Career Skill ทักษะความสารามารถในการใชทักษะชีวิตและทักษะการ
ประกอบวิชาชีพเพ่ือนําไปสูการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
 7. I : Integrating ทักษะในการบูรณาการใชภาษาอังกฤษและสมรรถนะการสอนเพ่ือ
พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ 
 8. C : Collaboration ทักษะในการทํางานรวมกับนักเรียน เพ่ือนๆ เพ่ือนผูรวมพัฒนา
วิชาชีพ 
 จากขอมูลดังกลาวสรุปเปนคุณลักษณะของครูภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงคในศตวรรษท่ี 21 
และการเขาสูประชาคมอาเซียน ไดดังรูปภาพตอไปนี้  
 

      
      
    

     
     

      
      

 

     
      
    

     
     

      
      

 

     
      
    

     
     

      
      

 

แผนภาพ 8  คุณลักษณะของครูภาษาอังกฤษท่ีพึงประสงคในศตวรรษท่ี 21 และการเขา

สูประชาคมอาเซียน 



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตาม
โครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)กับมูลนิธิเทมาเส็ก
และ SEAMEO RELCประเทศ มีวัตถุประสงคการวิจัย คือ 1)เพ่ือประเมินพัฒนาการการสอน
ภาษาอังกฤษ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม  2) 
เ พ่ือประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผ านการอบรมในดาน                
2.1) ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ  
2.2) พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ  2.3) ความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน หรือสื่อ/นวัตกรรมท่ี
เก่ียวของกับการสอนภาษาอังกฤษ 2.4) ความสามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสูครูเครือขาย 3) เพ่ือประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผาน
การอบรมตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิ เทศก หัวหนากลุมสาระการรู
ภาษาตางประเทศ ตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม         
4) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม และ 5) เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสู
ประชาคมอาเซียน การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงประเมิน รวมกับการวิจัยเชิงผสมผสานวิธี (Mixed 
Method Research)  

กลุมผูใหขอมูลท่ีใชในการวิจัยมี 2 กลุม ประกอบดวย 1) กลุมผูใหขอมูลระดับการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ศึกษานิเทศก
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม นักเรียนท่ีเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษท่ีเรียนกับครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม ครูเครือขายในการขยายผลการจัดการ
เรียนการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม และ 2) กลุมผูกําหนดนโยบายและพัฒนา
แนวคิดในการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาอังกฤษ ไดแก ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูประสานโครงการ และผูเชี่ยวชาญ โดยมีเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 
1) แบบประเมินตนเองเก่ียวกับพัฒนาการดานการสอนภาษาอังกฤษและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีเขารับการอบรม 2) ประเด็นการสนทนากลุมครูผูสอน
ภาษาอังกฤษท่ีเขารับการอบรม 3) แบบประเมินคุณภาพหนวยการเรียนรู/แผนจัดการเรียนรู 3) แบบ
สังเกตพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ  4) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 5) แบบประเมินคุณภาพชุด
ฝกอบรม (Module)ดานการสอนภาษาอังกฤษ 6) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเครือขายตอ
ความสามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 7) ประเด็นสนทนากลุม/
สัมภาษณความคิดเห็นท่ีมีตอสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีเขารับการอบรม  8) แบบสัมภาษณศึกษานิเทศก
เชิงลึกความคิดเห็นท่ีมีตอสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษ 9) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนตอพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครู วิเคราะหขอมูลโดยใช
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สถิติคารอยละ(%) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis)   

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตาม
โครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)กับมูลนิธิเทมาเส็ก
และSEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยท่ีผสมผสานหลักการ  แนวคิดของการ
ประเมินโครงการ โดยใชแนวคิดแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods) การดําเนินการวิจัยแบงเปน 5 
ข้ันตอน  และมีผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1. พัฒนาการการสอนภาษาอังกฤษและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู
ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมพบวา ครูภาษาอังกฤษมีพัฒนาการดานการสอน และมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเอง โดยหลังการอบรม ครูภาษาอังกฤษมีพัฒนาการดานการสอน และ
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเอง สูงข้ึนกวากอนการ 

2. สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม มีดังนี้ ดาน
ความสามารถในการเขียนหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรู โดยบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ พบวา ครูภาษาอังกฤษมีความสามารถในการเขียนหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียน
รูอยูในระดับมากท่ีสุด ดานพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ พบวา ครูภาษาอังกฤษมีพฤติกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกพฤติกรรมการสอนพบวา ครูภาษาอังกฤษมีพฤติกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับมากท่ีสุด 2 ดาน ไดแก ดานการสอนและวิชาชีพ และดานเนื้อหา และมีพฤติกรรม
การสอนภาษาอังกฤษในระดับมาก 4 ดาน ไดแก ดานการสื่อสาร ดานการบริหารจัดการในชั้นเรียน 
ดานสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู และดานวิธีการสอน เทคนิค และกิจกรรม  เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ครูภาษาอังกฤษมีพฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับมากท่ีสุด คือ การมี
ลักษณะและบุคลิกภาพท่ีดี มีความม่ันใจในตนเอง และมีความยืดหยุนในกิจกรรมการเรียนการสอน มี
ความรู ความเขาใจเปนอยางดีในดานเนื้อหาท่ีสอน การเลือกใชเนื้อหาและภาษาไดสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการเรียนรู และระดับของผูเรียน การใชประโยคคําถามในการถามผูเรียนไดอยางถูกตอง 
ชัดเจน การใชคําศัพท ไวยากรณ และระดับภาษาไดถูกตอง ชัดเจนในการสื่อสารในหองเรียน สวนการ
บริหารเวลาในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ การใชเทคนิคและวิธีการอยางหลากหลายใน
การกระตุนใหผูเรียนไดฝกทํากิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสมกับเวลาและกิจกรรม  สามารถนําเสนอสื่อ
ในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมและท่ัวถึงผูเรียนทุกคน ใชสื่อในการจัดการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสม เลือกเทคนิค และวิธีการสอนไดอยางเหมาะสมกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการจัด
กิจกรรมในการเรียนการสอน ไดอยางเหมาะสมกับการเรียนรู ดานความสามารถในการทําวิจัย สื่อ/
นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ พบวา คุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในภาพรวมอยูในระดับมาก ดานความสามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษสูครูเครือขาย  พบวา1) คุณภาพชุดฝกอบรมของครูท่ีผานการอบรมมี
คุณภาพอยูในระดับมาก สามารถสรางชุดฝกอบรมไดสอดคลองกับหลักสูตร มาตรฐานในการจัดการ
เรียนรู นําเสนอเนื้อหาภาษาอังกฤษในชุดฝกอบรมไดอยางถูกตองการเลือกใชเนื้อหาและภาษาได
เหมาะสมกับหลักสูตร และระดับของผูเรียน เลือกเทคนิค และวิธีการสอน  จัดกิจกรรมในการเรียนการ
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สอน ไดอยางเหมาะสมกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีการประยุกตใชเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลในการเรียนภาษาอังกฤษไดอยางหลากหลาย และเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสอน 
และสามารถนําผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียน สามารถแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
สามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  มีมุมมองหรือแนวคิดเก่ียวกับ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีทันสมัย สามารถนําแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไป
ใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนได มีความเปนครูมืออาชีพ ไดแก 1) มีการจัดการเรียนการสอน 
และการวัดและประเมินผลดวยเทคนิค วิธีการท่ีหลากหลายและสะทอนสภาพจริงของผูเรียน  2) มีการ
ใชภาษาเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิผล  มีบุคลิกภาพท่ีดี และเหมาะสม เชน มีความกลาแสดงออก
ในการใชภาษา  มีความกระตือรือรนในการสอน  และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

           3. สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และศึกษานิเทศกพบวาครูมี
ความเปนมืออาชีพ มีเทคนิคและวิธีการสอนท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน โดยมีเทคนิควิธีสอนท่ีสงเสริม
ใหผูเรียนไดใชทักษะทางภาษาครบทุกดาน ท้ังการฟง การพูด การอานและการเขียน  มีการวาง
แผนการสอนท่ีเปนระบบ และเนนการมีสวนรวมของผูเรียนเปนสําคัญ  มีสื่อประกอบการสอนท่ีผลิต
ดวยตนเองมากข้ึน มีการวางแผนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใชเครื่องมือและวิธีการท่ี
หลากหลาย และสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน ครูกลาแสดงออกและมีความม่ันใจในตนเอง
มากข้ึน มีความกระตือรือรนในการทํางาน  มีรูปแบบการทํางานเปนข้ันตอน มีความเอาใจใสตอผูเรียน 
และกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน สามารถขยายผลเพ่ือพัฒนาวิชาชีพแกเพ่ือนครูท้ังในนอก 
สามารถสรางนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลงานทางวิชาการและเปนท่ียอมรับของ
โรงเรียนและชุมชน   
            4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพบวาอยูในระดับดี มีพัฒนาการดานการเรียนรู

ภาษาอังกฤษดีข้ึนมาก และนักเรียนคิดเห็นวาครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีมาก มีเทคนิควิธีท่ี

นาสนใจ เปนประโยชนตอผูเรียน มีความรูความเขาใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน และ

นักเรียนสามารถนําความรูในการเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได และมีความม่ันใจในการใช

ทักษะทางภาษา การฟง พูด อาน และเขียนมากข้ึน 

5. รูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ  DATANE  มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการสอนการใช
ภาษาอังกฤษสรงเครื่อขายเพ่ือพัฒนาความเปนมืออาชีพและเปนผูนําทางนวัตกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและสรางม่ันใจในการสอนภาษษอังกฤษมี 6 ข้ันตอน 1.การพัฒนาDeveloping  2. การ
ประเมิน Assessing  3.การฝกอบรม Training ในประเทศตางประเทศ 4. การประเมินเพ่ือเปนผูฝก
อบรม Assessing to be the Trainer5. การสรางเครือขายและการขยายผลNetworking and 
Disseminating6.การเปนชุมชนมืออาชีพดานภาษาอังกฤษ English Professional Community โดย
ทุกข้ันตอนของรูปแบบการพัฒนาตองมีการติดตามใหความชวยเหลือ แนะนํา และสนับสนุนจาก
หนวยงานและองคกรวิชาชีพท่ี และคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 
และการเขาสูประชาคมอาเซียนตวรมีคุณลักษณะดานความรู (Knowledge) ดานทักษะกระบวนการ 
(skill) และดานคุณลักษณะ (Attribute) ในแตละดานประกอบดวย  ดานความรู (Knowledge) 
ประกอบดวย 1.Content(Curriculum : English, Assessment, Instruction, Media and ICT) 
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2.Cross Cultural Understanding 3.Action Research 4.Global Awareness Issue 5.Concern 
and Social Issue  ดานทักษะ (skills) ประกอบดวย 1. Communication 2. Innovation 3. 
Creativity 4. Problem Solving 5. Life and Career skill 6. Integrating 7. Collaboration  ดาน
คุณลักษณะ (Attribute) ประกอบดวย 1.Smart 2.Leadership 3.Self Confidence 4.Positive 
Thinking 5.Life Long Learning 6.rofessionalism 7.Moral and Ethic 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตาม
โครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)กับมูลนิธิเทมาเส็ก
และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร  ผูวิจัยอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. พัฒนาการการสอนภาษาอังกฤษและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู

ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมพบวา หลังการอบรม ครูภาษาอังกฤษมีพัฒนาการดานการสอน และมีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเอง สูงข้ึนกวากอนการอบรม ท่ีเปนเชนนี้เพราะวา

โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความรวมมือระหวางสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)กับมูลนิธิเทมาเส็กและ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปรข้ึน 

เปนโครงการท่ีดีมีวัตถุประสงคของโครงการท่ีชัดเจนในการพัฒนามาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของประเทศไทย เนนการพัฒนาครูภาษาอังกฤษใหมีความรูความสามารถ

ในการใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน และเนนการพัฒนาศึกษานิเทศกซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีใน

การนิเทศการเรยีนการสอนใหกับครูภาษาอังกฤษใหมีความรูความสามารถในการนิเทศ การดําเนินการ

โครงการมีการจดัโปรแกรมสําหรับครูภาษาอังกฤษหรือครูตนแบบ และโปรแกรมสําหรับศึกษานิเทศกท่ี

เปนระบบซ่ึงครูผูเขารวมโครงการจะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะการสอน ศึกษานิเทศกจะไดรับ

การพัฒนาความรูและทักษะในการนิเทศการสอน ซ่ึงกิจกรรมในโครงการท้ังสองโปรแกรมมุงเนนใหเกิด

การพัฒนาผูเรียน ใหเปนผูท่ีมีความรูและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพถือวา

เปนโครงการพ่ีพัฒนาคูขนานท้ังครูผูสอนและศึกษานิเทศกไปดวยกันและมีการประชุมกลุมยอยเพ่ือ

รวมกันทํางานและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูท่ีผานการอบรมรวมกันใน

ลักษณะของกลุม(cluster)อยางตอเนื่อง เปนระยะ และมีการประชุมเพ่ือเพ่ิมเติมแลกเปลี่ยน

ประสบการณการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีการนิเทศติดตาม ใหคําปรึกษา ชวยเหลืออยางเปน

ระบบและตอเนื่อง โดยผูประสานงานโครงการจากสถาบันภาษาอังกฤษ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)มูลนิธิเทมาเส็กและ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร  ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดกับความคาดหวังผลกระทบของโครงการของ SEAMEO RELC ท่ีเนนผลกระทบของโครงการใน

ระยะเบื้องตนท่ีเนนครูภาษาอังกฤษใหไดรับการพัฒนาการสอนและระยะกลางท่ีเนนการฝกอบรมมาก

ข้ึน พัฒนาคุณภาพ และทักษะการสอน และศึกษานิเทศกมีองคความรูและทักษะ สามารถพัฒนา
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คุณภาพทักษะการนิเทศไดเพ่ิมมากข้ึนและยังสอดคลองกับผลการวิจัยของมาเรียม นิลพันธุ และคณะ 

(2553 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัย การประเมินผลโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบกิจกรรมการพัฒนา

นิเทศแนวใหมท่ีวาศึกษานิเทศกมีบทบาทสําคัญในการยกระดับคุณภาพครูเพ่ือขยายผลสูนักเรียนใหมี

คุณภาพ  เปนผูประสานขยายผลและถายทอดความรูเชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติ  การพัฒนาอยางตอเนื่อง

นั้นจะเอ้ือใหครูไดเชื่อมโยงความรูและประสบการณท่ีมีอยูเดิมเขากับสิ่งใหมท่ีรับเขามา (Cohen, 1990; 

Ganser, 2000) และเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีพึงประสงคตามเง่ือนเวลาตลอดการประกอบอาชีพ การ

พัฒนาท่ียึดเอาครูเปนศูนยกลาง การพัฒนาลักษณะนี้เนนความสําคัญของครูผูรวมกิจกรรมการ

พัฒนาการตัดสินใจและทํากิจกรรมทุกอยางมุงประโยชนการพัฒนาครูใหความสําคัญท้ังกระบวนการ

และเนื้อหาความรู ครูและวิทยากรปฏิบัติกิจกรรมตามจังหวะและโอกาสตางคนตางเรียนรูไปพรอมกัน

ความรู ขาวสารและขอมูลมาจากหลายแหลง และเลือกสรรเฉพาะท่ีจะนําไปใชประโยชนวิธีการและ

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีหลากหลาย มีท้ังการสื่อสารทางเดียว สองทางการฝกหัดทดลอง ปฏิบัติจริง สังเกต 

วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาสรางองคความรูดวยตนเอง สวนใหญครูเปนผูปฏิบัติ วิทยากรเปนผู

กํากับจุดหมายมุงเนนการพัฒนาหรือความงอกงามของครูแตละคนในแตละดานตามสภาพปญหาและ

ความตองการของเขา มักพัฒนาทีละเรื่องหรือทีละดาน อาจทําเปนรายบุคคลหรือรายกลุม พัฒนา

ตอเนื่องไมเนนความสําคัญของเวลาและสถานท่ี ประเมินผลตามจุดประสงคดวยวิธีการตางๆ และนําผล

นั้นมาพิจารณาหาประเด็นเพ่ือพัฒนาตอเนื่องไปอีก 

2. สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม ครูภาษาอังกฤษมี

พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก สามารถในการเขียนหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการ

เรียนรู โดยบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ พบวา ครูภาษาอังกฤษมีความสามารถในการ

เขียนหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด มีพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษอยู

ในระดับมาก  เม่ือจําแนกพฤติกรรมการสอนพบวา ครูภาษาอังกฤษมีพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ

ในระดับมากท่ีสุด 2 ดาน ไดแก ดานการสอนและวิชาชีพ และดานเนื้อหา และมีพฤติกรรมการสอน

ภาษาอังกฤษในระดับมาก 4 ดาน ไดแก ดานการสื่อสาร ดานการบริหารจัดการในชั้นเรียน ดานสื่อและ

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู และดานวิธีการสอน เทคนิค และกิจกรรม เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ครูภาษาอังกฤษมีพฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับมากท่ีสุด คือ การมีลักษณะ

และบุคลิกภาพท่ีดี มีความม่ันใจในตนเอง และมีความยืดหยุนในกิจกรรมการเรียนการสอน มีความรู 

ความเขาใจเปนอยางดีในดานเนื้อหาท่ีสอน การเลือกใชเนื้อหาและภาษาไดสอดคลองกับวัตถุประสงค

การเรียนรู และระดับของผูเรียน การใชประโยคคําถามในการถามผูเรียนไดอยางถูกตอง ชัดเจน การใช

คําศัพท ไวยากรณ และระดับภาษาไดถูกตอง ชัดเจนในการสื่อสารในหองเรียน สวนการบริหารเวลาใน

การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ การใชเทคนิคและวิธีการอยางหลากหลายในการกระตุนให

ผูเรียนไดฝกทํากิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสมกับเวลาและกิจกรรม  สามารถนําเสนอสื่อในการจัดการ

เรียนรูไดอยางเหมาะสมและท่ัวถึงผูเรียนทุกคน ใชสื่อในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม   เลือก
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เทคนิค และวิธีการสอนไดอยางเหมาะสมกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมในการ

เรียนการสอน ไดอยางเหมาะสมกับการเรียนรู สามารถในการทําวิจัย สื่อ/นวัตกรรมการสอน

ภาษาอังกฤษ อยูในระดับมาก สามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู

ครูเครือขายชุดฝกอบรมของครูท่ีผานการอบรมมีคุณภาพอยูในระดับมาก สามารถสรางชุดฝกอบรมได

สอดคลองกับหลักสูตร มาตรฐานในการจัดการเรียนรู นําเสนอเนื้อหาภาษาอังกฤษในชุดฝกอบรมได

อยางถูกตองการเลือกใชเนื้อหาและภาษาไดเหมาะสมกับหลักสูตร และระดับของผูเรียน เลือกเทคนิค 

และวิธีการสอน  จัดกิจกรรมในการเรียนการสอน ไดอยางเหมาะสมกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

มีการประยุกตใชเทคนิคการวัดและประเมินผลในการเรียนภาษาอังกฤษไดอยางหลากหลาย และ

เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสอน และสามารถนําผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียน สามารถ

แกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพผูเรียน สามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ  มีมุมมองหรือแนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีทันสมัย สามารถนํา

แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนได มีความ

เปนครูมืออาชีพ ไดแก 1) มีการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลดวยเทคนิค วิธีการท่ี

หลากหลายและสะทอนสภาพจริงของผูเรียน  2) มีการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลมี

บุคลิกภาพท่ีดี และเหมาะสม เชน มีความกลาแสดงออกในการใชภาษา  มีความกระตือรือรนในการ

สอน และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องท่ีเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวาผูบริหารโครงการ และ

เจาหนาท่ีประสานโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)และเจาหนาท่ีของมูลนิธิเทมาเส็กและ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปรได

ดําเนินการจัดโครงการกิจกรรม พัฒนาอยางตอเนื่อง และนําศึกษานิเทศกและครูท่ีผานการอบรมมา

เปน the trainer วิทยากรในการอบรมครูภาษาอังกฤษของสพฐ. ในลักษณะเปนการ training for the 

trainer ในการนําความรูมาสรางความรูตอเนื่อง และชี้ใหเห็นถึงความสําคัญ และความจําเปนของการ

ขยายผลการนําความรูและประสบการณไปพัฒนาครูภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับ

ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาครูของวิเชียร หรูวิจิตรพงษ (2549) วิภาวรรณ วงศสุวรรณคงเผา(2548) 

วรลักษณ ชุมสาย ณ อยุธยา(2548) ท่ีมีรูปแบบการพัฒนาครูโดยการใหความรูใหหลักการ หรือสราง

ความตระหนักตอสิ่งท่ีจะพัฒนาใหเกิดข้ึนกอน และสรางความเชื่อพ้ืนฐาน การขยายความคิดการให

ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐาน การกําหนดเนื้อหาสําหรับการพัฒนา การสรางความตระหนัก ตอสิ่งท่ีจะ

พัฒนาซ่ึงนับเปนองคประกอบสําคัญของรูปแบบการพัฒนาจากงานวิจัยดังกลาวสะทอนใหเห็นวา การ

พัฒนาครูนั้น การสรางความรู ความตระหนักเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงรูปแบบการสรางความรู

ความตระหนักแตกตางกันไปแตเปาหมายของปจจัยหรือองคประกอบก็เปนไปเพ่ือตองการใหครูได

ปรับเปลี่ยนความรู ความตระหนักตอสิ่งท่ีตองการพัฒนา  

3.สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามความคิดเห็น

ของผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และศึกษานิเทศกพบวาครูมี
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ความเปนมืออาชีพ มีเทคนิคและวิธีการสอนท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน โดยมีเทคนิควิธีสอนท่ีสงเสริม

ใหผูเรียนไดใชทักษะทางภาษาครบทุกดาน ท้ังการฟง การพูด การอานและการเขียน  มีการวาง

แผนการสอนท่ีเปนระบบ และเนนการมีสวนรวมของผูเรียนเปนสําคัญ  มีสื่อประกอบการสอนท่ีผลิต

ดวยตนเองมากข้ึน มีการวางแผนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใชเครื่องมือและวิธีการท่ี

หลากหลาย และสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน ครูกลาแสดงออกและมีความม่ันใจในตนเอง

มากข้ึน มีความกระตือรือรนในการทํางาน มีรูปแบบการทํางานเปนข้ันตอน มีความเอาใจใสตอผูเรียน 

และกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน สามารถขยายผลเพ่ือพัฒนาวิชาชีพแกเพ่ือนครูท้ังในนอก 

สามารถสรางนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลงานทางวิชาการและเปนท่ียอมรับของ

โรงเรียนและชุมชน ท่ีเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวาในกระบวนการจัดการอบรม วิทยากรไดนําแนวคิด

และสาธิตการสอนท่ีมีเทคนิคและวิธีการสอนท่ีมีความหลากหลายครอบคลุมทักษะทางภาษาครบทุก

ดาน ท้ังการฟง การพูด การอานและการเขียนใดเนนใหครูไดลงมือปฎิบัติ ฝกการนําเสนอ สาธิตการ

สอนซ่ึงสอดคลองกับผลการสัมภาษณและสนทนากลุมครูภาษาอังกฤษ ท่ีวาการอบรมเปนการอบรมท่ี

เขมขนมากท้ังการอบรมในประเทศและการอบรมท่ีประเทศสิงคโปร ทุกคนไดปฎิบัติจริง มีงานใหปฎิบัติ

ตลอดเวลา ครูตองทํางานท้ังงานรายบุคคล งานกลุมทุกคืน ถือเปนการอบรมท่ีหนักมาก และเกิดความ

ประทับใจในวิทยากรท่ีเนนการแลกเปลี่ยนประสบการณและเนนเปาหมายวาครูท่ึอบรมทุกคนตองรู

แนน รูจริง ท้ังภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ และตองทําไดดี สามารถเปนตัวอยางได และเม่ือ

กลับมาสามารถเปนวิทยากรแกนนําในการอบรมขยายผลได ม่ันใจมากข้ึน กลาแสดงออกและยัง

สามารถเปนวิทยากรพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใหกับบุคคลากรของหนวยงานอ่ืนๆ

ไดดวยสอดคลองกับแนวคิดของ(Cohen, 1990; Ganser, 2000) ท่ีวาแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาครูใน

ปจจุบัน ยังมองครูท่ีเขารับการพัฒนาอยางผูเรียนท่ีสนใจติดตามและมีสวนรวม  เฝาสังเกตประเมินและ

ครุนคิดไตรตรองในสิ่งท่ีเรียนรู ไมใชผูเรียนท่ีทําหนาท่ีเปนฝายรับปฏิบัติตามคําสั่งคําบอกแตอยางเดียว 

และการพัฒนาวิชาชีพท่ีครูลักษณะดังกลาวเขารวมก็จะสัมพันธโดยตรงกับการเรียนการสอนในชีวิตการ

ทํางานประจําวันของครูหรือการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงตางจากรูปแบบและเนื้อหาการอบรมแบบเดิม

เชนกัน  นอกจากนั้นการพัฒนาวิชาชีพครูในรูปแบบใหมยังมีลักษณะเดนท่ีครูจะไดพัฒนาตนจากการมี

ปฏิสัมพันธกับครูคนอ่ืน ผูบริหาร ผูปกครองหรือสมาชิกในชุมชน มิใชจากความพยายามหรือการทํางาน

โดยลําพังและผลการประเมินท่ีไดสอดคลองกับแนวคิดการประเมินของ Kirkpatrick (1978) ไดเสนอ

รูปแบบการประเมินผลการฝกอบรม (Training) เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิผลของโครงการฝกอบรมวา

ใหผลอะไรบางแกผูเขารับการฝกอบรมและหนวยงานของผูเขารับการฝกอบรม อันจะเปนประโยชนตอ

การพัฒนา/ปรับปรุงโครงการฝกอบรม หรือตัดสินใจยุติหรือดําเนินโครงการตอไป Kirkpatrick ไดเสนอ

วาควรทําการประเมินผลของการฝกอบรมใหครอบคลุมท้ัง 1) การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) อันเปน

ความรูสึกตอบสนองตอโครงการของผูเขารับการอบรม เชน หลักสูตร เนื้อหา สาระ วิทยากร เอกสาร 

สถานท่ี โสตทัศนูปกรณ ระยะเวลา เปนตน2) การประเมินการเรียนรู (Learning) อันเปนผลการเรียนรู
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ท่ีเกิดข้ึนกับผูเขารับการอบรมเชน การเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ ทักษะกอน – หลังการฝกอบรม 

เปนตน3) การประเมินพฤติกรรม (Behavior) อันเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม

เม่ือกลับไปปฏิบัติงาน เชน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกอน – หลังการฝกอบรม และหลังจากกลับไป

ปฏิบัติงาน เปนตน4) การประเมินผลตอองคการ (Results) เปนการประเมินผลลัพธหรือผลกระทบท่ี

เกิดตอองคการ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม เชน การลดลงของ

ปจจัยเสี่ยงการเพ่ิมข้ึนของผลผลิต ประสิทธิภาพ เปนตน 

  4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีเรียนกับครูภาษาอังกฤษท่ีผาน

การอบรม  พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับดี มีพัฒนาการดานการ

เรียนรูภาษาอังกฤษดีข้ึนมาก และนักเรียนคิดเห็นวาครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีมาก มีเทคนิควิธี

ท่ีนาสนใจ เปนประโยชนตอผูเรียน มีความรูความเขาใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน และ

นักเรียนสามารถนําความรูในการเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได และมีความม่ันใจในการใช

ทักษะทางภาษา การฟง พูด อาน และเขียนมากข้ึน ท่ีเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวาครูภาษาอังกฤษท่ี

ผานการอบรมไดนําความรูทักษะและประสบการณมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษซ่ึงสอดคลองกับผลการสัมภาษณและสนทนากลุมครูภาษาอังกฤษ ท่ีวาการอบรมครั้งนี้มี

การเสนอสถานการณปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหองเรียน และนํามาเปนกรณีศึกษาเพ่ือ

หาเทคนิควิธีสอน สรางนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ ทําใหครูมีประสบการณและความเชื่อม่ันในตนเองในการสอน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดกับ

ความคาดหวังผลกระทบของโครงการของ SEAMEO RELC ท่ีเนนผลกระทบของโครงการในระยะยาวท่ี

เนนนักเรียนไทยสามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ีน และสอดคลองกับผลการ

สัมภาษณศึกษานิเทศกท่ีใหความเห็นท่ีสอดคลองกันวา ครูท่ีผานการอบรมและครูเครือขายมีการจัดการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน กลาวคือ ครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องท้ัง

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาผลงานวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาสื่อ/เอกสาร

ประกอบการเรียน  ทําใหเพ่ือนครูในโรงเรียนเห็นแลวกระตือรือรนในการสอนและการทํางานมากข้ึน

ตามไปดวย  นักเรียนเองเห็นครูมีความกระตือรือรนในการสอน ก็มีความสนใจใสใจในการเรียนมากข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็ดีข้ึนท้ังนี้เพราะมีครูเปนตัวอยางท่ีดี การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

นั้นยอมตองเกิดจากครูท่ีมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับแนวคิดของ Chicago Public School 

Education( 2005 : 3-9) ท่ีวาวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการเสริมสรางสมรรถภาพการจัดการเรียนการ

สอน (Instructional Capacity) ใหแกครูมีหลายวิธีการ วิธีท่ีสําคัญคือการพัฒนาความเปนผูนําแกคร ู 

และยังสอดคลองกับแนวคิดของวิทยาลัยทางวิชาการ คอนซิล (The College Academic Council 

2004 อางถึงใน  ชาริณี ตรีวรัญู 2550 : 45) ท่ีกลาววาสมรรถภาพการสอนเปนทักษะท่ีจําเปนสําหรับ

ครูเปนอยางยิ่ง และกําหนดสมรรถภาพการสอนของครูในศตวรรษท่ี 21 ไว ซ่ึงสอดคลองแนวคิดของ

การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ ตองมีความรูความเขาใจวาผูเรียนมีรูปแบบการเรียนรูท่ี
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แตกตางกัน จึงตองประยุกตใชความรูนั้น  สามารถประยุกตใชยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูได

หลากหลาย สมรรถภาพการสอน (Instructional capacity) ของครูเปนลักษณะท่ีเปนความรู ทักษะ

การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และสมรรถภาพการสอนเปนสิ่งท่ีสามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนในตัว

ครูได และครูสามารถประยุกตพัฒนาสมรรถภาพการสอนสูผูเรียนได 

  5. รูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษDATANE มีวัต ถุประสงค เ พ่ือพัฒนาการสอน

ภาษาอังกฤษการใชภาษาอังกฤษ สรางเครือขายเพ่ือพัฒนาความเปนมืออาชีพและเปนผูนําทาง

นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและสรางม่ันใจในการสอนภาษาอังกฤษ มีกระบวนการพัฒนา 

6 ข้ันตอน คือ 1.การพัฒนา Developing 2. การประเมิน Assessing 3. การฝกอบรมTrainingใน

ประเทศตางประเทศ  4.การประเมินเพ่ือเปนผูฝกอบรม Assessing to be the Trainer 5. การสราง

เครือขายและการขยายผลNetworking and Disseminating 6.การเปนชุมชนมืออาชีพดาน

ภาษาอังกฤษ English Professional Community โดยทุกข้ันตอนของรูปแบบการพัฒนาตองมี ท่ี

ปรึกษาคอยใหคําแนะนํา(Coaching) การติดตามใหความชวยเหลือ แนะนํา (Mentoring)และสนับสนุน

จากหนวยงานและองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรูปแบบการพัฒนาครูดังกลาวใหความสําคัญกับการ

พัฒนาและการสรางเครือขายโดยเนนการประเมินเพ่ือพัฒนาไมเนนการประเมินเพ่ือการตัดสินการ

ตัดสิน สอดคลองกับผลการสัมภาษณผูบริหารสถาบันภาษาอังกฤษท่ีวา รูปแบบสําหรับการพัฒนาครู

ภาษาอังกฤษท่ีจบเอก ซ่ึงเปนครูท่ีมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษสูง ควรไดรับการพัฒนาแบบเขมกวาครู

ภาษาอังกฤษท่ีไมจบเอก แตทุกรูปแบบก็ควรใหมีความตอเนื่อง โดยใชระบบเครือขาย (Network) เปน

ตัวกระตุนการใชภาษาอังกฤษ และอาศัยความรวมมือจากแหลงเรียนรู(resource)ตางประเทศ  โดยให

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน จะทําใหครูไดมองเห็น Best Practiceของครูตางประเทศ นํามา

ปรับใชกับการเรียนการสอนของตนเองได  นอกจากนี้ลักษณะท่ีจะพัฒนาครู จะตองมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิม

ระดับ(Level)ของสมรรถนะท่ีชัดเจน และตองอาศัยสารสนเทศอยางมากในการจัดการอบรม หรือ

พัฒนาครู ดวยการผานระบบทางไกล หรือFace to Face หรือเรียนเปนกลุม หรืออาจจะตองอาศัย

เครือขาย(Network) หรือLeadership จากเพ่ือนครู แตทุกระดับตองปอนเขาสูสารสนเทศท่ีทําใหครู

ภาษาอังกฤษรูระดับความสามารถของตนเอง และนําไปใชเพ่ือความกาวหนาทางวิชาชีพโดยใชLevel

เปนตัวกํากับชัดเจน และตองอาศัยสารสนเทศอยางมากในการจัดการอบรม หรือพัฒนาครู ดวยการผาน

ระบบทางไกลโดยสถาบันภาษาอังกฤษเพียงสถาบันเดียว ไมสามารถท่ีจะพัฒนาครูได จึงตองอาศัยความ

รวมมือจากองคกรภายนอก และเครือขายจากตางประเทศรวมดวย  การทําใหใหครูเกิดความม่ันใจใน

การสื่อสารภาษาอังกฤษ และม่ันในในการสอน  ตองเสริมสรางใหครูเกิดแรงจูงใจเพ่ือเปลี่ยนแปลงการ

สอน มีเทคนิคการสอน  เทคนิคการประเมินผลและสรางเครือขายใหกับครูท่ีเขารวมการโครงการได  

โดยวิธีการพัฒนาครูควรมีความตอเนื่องและขยายสูครูคนอ่ืนๆไดโดยอาจจัดในรูปแบบการอบรม  

จากนั้นใหครูท่ีเขารับการอบรมไปขยายผลตอครูคนอ่ืนๆในพ้ืนท่ี มีการติดตามผลดวยระบบออนไลน  

และประเมินผลโดยการจัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง และแนวคิดสําคัญในการพัฒนาครูภาษาอังกฤษคือการ
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จัดการความรู(KM :Knowledge Management) เพ่ือใหครูไดแลกเปลียนความรูและประสบการณ

ดวยกันเพ่ือสรางชุมชน องคกรแหงการเรียนรู เกสงผลตอความเปนครูมืออาชีพ 

              สําหรับคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสู

ประชาคมอาเซียนตวรมีคุณลักษณะดานความรู (Knowledge) ดานทักษะกระบวนการ (skill) และดาน

คุณลักษณะ (Attribute) ในแตละดานประกอบดวย  ดาน Knowledge ประกอบดวย 1. Content 

(Curriculum : English, Assessment, Instruction, Media and ICT) 2.Cross Cultural 

Understanding 3.Action Research 4. Global Awareness Issue 5.Concern and Social Issue  

ดานทักษะ (skills) ประกอบดวย 1.Communication 2.Innovation 3.Creativity 4.Problem 

Solving 5.Life and Career skill 6.Integrating 7.Collaboration  ดานคุณลักษณะ (Attribute) 

ประกอบดวย 1.Smart  2.Leadership 3.Self Confidence 4.Positive Thinking 5.Life Long 

Learning 6.Professionalism 7.Moral and Ethic คุณลักษณะดังกลาวไมแตกตางมากนักกับ

คุณลักษณะของศึกษานิเทศกแนวใหมดังผลการวิจัยของมาเรียม นิลพันธุ และคณะ (2553 : บทคัดยอ) 

ท่ีศึกษาวิจัย การประเมินผลโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบกิจกรรมการพัฒนานิเทศแนวใหม

คุณลักษณะดังกลาวไดมาจากการสังเคราะหผลการวิจัยจากขอมูลฐานรากของครูและผูท่ีเก่ียวของและ

สอดคลองกับคุณลักษณะครูคุณลักษณะของศึกษานิเทศกท่ีพึงประสงคหรือเปนผูใหคําปรึกษา  

ชวยเหลือ (Coach) เปนพ่ีเลี้ยง(Mentor) เปนผูวิจัย(Researcher) เปนผูพัฒนา(Developer) 

ศึกษานิเทศกท่ีพึงประสงคควรจะมีลักษณะ 9Cs9Ts9Ss เปนผูท่ีมีความรูแบบ 9Cs คือ มีความสามารถ

แบบ 9Ts และมีบุคลิกลักษณะแบบ 9Ss ดังนี้ดานความรู 9Cs; COVER, CLEAR, CONTENT, 

CREATIVE, CONGRUENCE,CONCEPT, CONCRETE, CHANGE, CONSTRUCT ดานความสามารถ 

9Ts; TARGET, TRANSFER, TACTICS, TECHNOLOGY, TEAM, TECHNIQUE, THINKING, TREND, 

TEACHER OF TEACHERS ดานบุคลิกลักษณะ 9Ss; SMART, SMILE, SMALL, SUPER 

MODEL,SPIRIT, SHARING, SERVICE MIND, STANDARD, SOCIAL RELATIONSHIP และสอดคลอง

กับแนวคิดของVerner et.al.(1992) ระบุวาครูควรมีสมรรถภาพ 4 ดาน คือ ดานปฏิสัมพันธ 

ประกอบดวย ใหคําแนะนําท่ีชัดเจนแกนักเรียนได จัดการและสื่อความหมายไดดี ตอบสนองความ

ตองการอยางมีเหตุผล หาขอมูลจากนักเรียนไดหลายวิธี การทํางานเปนคณะไดดี ดานการจัดการเรียน

การสอน ประกอบดวย มีกลวิธีการสอนเหมาะสม จัดกลุมการเรียนไดหลากหลายจัดการเรียนได

หลากหลาย มีสื่อการสอนพรอม สอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ระบุจุดหมายการเรียน

การสอนไดอยางเหมาะสม ดานการประเมินผล ประกอบดวย การวินิจฉัยเพ่ือการแนะแนว สราง

เครื่องมือ แบบวัดตางๆ จัดวิธีประเมินและแปลผลการประเมิน ดานความกาวหนาในอาชีพ 

ประกอบดวย การปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง การเขารวมโครงการกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และการมี

สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  และสอดคลองกับคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู (National 

Board Professional Teaching Standards) ของสหรัฐอเมริกาไดกําหนดเกณฑมาตรฐานกลางในการ
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ประเมินครูไวเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 

2540 : 107–109) ท่ีวาครูควร มีความรอบรูในเรื่องท่ีสอนและวิธีสอนเรื่องนั้นๆ เปนอยางดี ครูสามารถ

ถายทอดวิชาการเขาถึงความรูใหแกนักเรียนไดในหลาย ๆ วิธี มีความรับผิดชอบตอการจัดการเรียนการ

สอน และติดตามการเรียนรูของนักเรียนมีสมรรถภาพการบูรณาการในการเรียนการสอน เปน

ความสามารถในการหลอมรวมเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระวิชาและคุณลักษณะท่ีดีเขาไปในการจัดการเรียนการ

สอนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท้ังเนื้อหาวิชา และคุณลักษณะท่ีดีไปพรอมๆ กันอยางไมแยกสวน เกิด

การเรียนรูท่ีสมบูรณ และสอดคลองกับการดํารงชีวิตจริงในสังคม เพราะการดํารงชีวิตจริงตองบูรณาการ

สาระความรูทักษะและคุณลักษณะท่ีดีอยูตลอดเวลา 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการประเมินโครงการ  พบวา  โครงการนี้เปนโครงการท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาครู

ท่ีสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทําใหครูสามารถนําความรูและประสบการณมาใชใน

การเรียนการสอน 

 1. สถาบันภาษาอังกฤษ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)  ควรสนับสนุน

ใหมีการดําเนินโครงการนี้อยางตอเนื่องและตลอดไป รวมท้ัง  และปรับวิธีการคัดเลือกครูใหมีลักษณะ

การคัดเลือกท่ีหลากหลายและใหมีการขยายกลุมเพ่ิมข้ึ 

 2. สถาบันภาษาอังกฤษ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)  ควรมีการ

ประสานความรวมมือกับหนวยงาน องคกรตางๆ เพ่ิมข้ึนอีกนอกเหนือจากTEMASEK เชน

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษท้ังในประเทศ และตางประเทศ ในลักษณะของการทําขอตกลงความรวมมือ MOU 

 3. ควรมีการคัดเลือกครูภาษาอังกฤษใหครูสวนใหญไดมีโอกาสพัฒนาตนเองเพ่ือเขารวม

โครงการโดยตอเนื่อง เม่ือสอบไมผานสามารถพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

 4. ควรสงเสริมสนับสนุนใหครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม และครูเครือขายรวมกลุมพัฒนา

วิชาชีพใหมีความเปนมืออาชีพดานการสอนภาษาอังกฤษ 

5. สถาบนัภาษาอังกฤษ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ควรมีกระบวนการ 

นิเทศติดตาม  โดยใช Coaching,  Mentor  อยางเปนระบบ ควรมีการประสานกับสํานักเขนพ้ืนท่ี

การศึกษา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเก่ียวกับการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในการทําหนาท่ีcoaching and mentoring ในลักษณะของโครงการความ

รวมมือ 
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6. สถาบันภาษาอังกฤษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในกระบวนการพัฒนา

ครู ควรมีการจัดสงครูไปฝกอบรมท้ังในและตางประเทศ และสําหรับตางประเทศควรเลือกประเทศท่ีใช

ภาษาอังกฤษประเทศอ่ืนๆเพ่ิมเติมเชน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 

7. สถาบันภาษาอังกฤษ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรรวมมือกับโรงเรียน

ตนสังกัดของครูท่ีไดรับการคัดเลือกสนับสนุนเรื่องงบประมาณ หรือเวลา ซ่ึงผลการเก็บขอมูลพบวา

โรงเรียนยินดีใหการสนับสนุนการพัฒนาโครงการนี้แตสถาบันภาษาอังกฤษควรแจงประสานโรงเรียน

มิใชประสานเฉพาะครูเทานั้น 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. ระบบการนิเทศติดตาม  ควรพัฒนาเปนระบบการติดตามเพ่ือการพัฒนาโดยใชรูปแบบ  

Coaching และ Mentoring 

2. ครูภาษาอังกฤษขยายเครือขายใหกับครูในโรงเรียนของตนเองกอนท่ีจะขยายไปยัง

โรงเรียนเครือขายโรงเรียนอ่ืน  ๆ  หรืออาจมีการขยายผลพรอมกันท้ังในและนอกโรงเรียน 

3. ควรมีการวัดระดับความรูของครูภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง และนําผลท่ีไดมาใชในการ 

พัฒนาตนเองกอนท่ีจะเขาประเมินเพ่ือเขโครงการพัฒนาครู 

4. ครูภาษาอังกฤษและครูเครือขายควรจัดเครือขาย Online และ Social  Network  เพ่ือ

ฝกฝนพัฒนาตนเอง 

5. ควรมีการจัดสงบุคลากรท่ีมีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน 

โรงเรียนเขาพัฒนารวมดวยไมควรเนนการจัดสอบเพียงอยางเดียวซ่ึงถือเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับ

ครูผูสอน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1.ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ  หรือรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ

การสอนภาษาอังกฤษ  
2.ควรมีการสังเคราะหงานวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะเก่ียวกับการพัฒนาครู

ภาษาอังกฤษเพ่ือใหคําตอบเก่ียวกับแนวทาง วิธีการ กลยุทธการพัฒนาครู 
3.ควรมีการศึกษาวิจัยถอดบทเรียนผลท่ีไดจากการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ จากครู

ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม รวมท้ังถอดบทเรียนจากศึกษานิเทศกท่ีติดตามใหคําปรึกษาชวยเหลือครู
ภาษาอังกฤษแลวสงผลตอประสิทธิผลของครูและสามารถพัฒนาผลสัมฤทธวิชาภาษาอังกฤษของผูเรียน
ได 

4.ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือรูปแบบ Coaching และ Mentoringครูภาษาอังกฤษท่ี

ผานการอบรมและครูเครือขาย 

5.ควรมีการวิจัยและพัฒนามาตรฐานครูภาษาอังกฤษ และมาตรฐาน และตัวบงชี้การเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ
ตามโครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับมูลนิธิเทมาเส็ก และ 
SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร มีความจําเปนท่ีจะตองไดรับการประเมิน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและ
นําไปสูการกําหนดทิศทางของดําเนินโครงการ 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือประเมินพัฒนาการการสอนภาษาอังกฤษและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 

 2. เพ่ือประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมในดาน

ตอไปนี้  2.1) ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรู

ภาษาอังกฤษ 2.2) พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 2.3) ความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียนหรือ

สื่อ/ นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการสอนภาษาอังกฤษ 2.4) ความสามารถในการขยายแนวคิดการ

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูครูเครือขาย 

 3. เพ่ือประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามความ

คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และศึกษานิเทศกตอ

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 

 4. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและความคิดเห็นของนักเรียนตอการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 

 5. เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของครู
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 กลุมผูใหขอมูลระดับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก  

1) ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน จาก 43 โรงเรียน รวม 43 คน 
2) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หรือหัวหนาฝายวิชาการ 

โรงเรียนละ 1 คนจาก 43 โรงเรียน รวม 43 คน 
3) ศึกษานิเทศกกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จํานวน 

43 คน ท่ีนิเทศครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม จําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามสังกัดของ
โรงเรียนท่ีครูผูสอนภาษาอังกฤษสังกัดอยู 
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4) ครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม จากโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 43 คน 

5) นักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม 
จากโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนละ 1 
หองเรียน จํานวน 1,815 คน 

6) ครู เครือขายในการขยายผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู สอน
ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม จากโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา จํานวน 509 คน 

1.2 กลุมผูกําหนดนโยบายและพัฒนาแนวคิดในการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของสถาบัน
ภาษาอังกฤษ ไดแก ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 2 คน ผู
ประสานงานโครงการ จํานวน 1 คน และผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 5 คน  

2. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ไดแก โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของสถาบัน
ภาษาอังกฤษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) จาก 35 จังหวัด  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความ
รวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)กับมูลนิธิเทมาเส็ก และSEAMEO 
RELC ประเทศสิงคโปร ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเก่ียวกับการประเมินโครงการครั้งนี้ ดังนี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน  
ในการประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาอังกฤษตามโครงการความ

รวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการพ้ืนฐานการศึกษา (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็กและ SEMEO 
RELC ประเทศสิงคโปรครั้งนี้ คณะผูวิจัยประยุกตใช 3 แนวคิดหลักในการประเมิน ประกอบดวยแนวคิด
การประเมินท่ีเนนวัตถุประสงคเปนหลัก แนวคิดการประเมินท่ียึดการตัดสินใจในการบริหาร และ
แนวคิดการประเมินท่ีมุงเนนการตัดสินคุณคา ท้ังนี้ในสวนของแนวคิดท่ีเนนวัตถุประสงคเปนหลักนั้น ใช
แนวทางการประเมินของไทเลอร (Tyler) ท่ีใหความสําคัญของการประเมินโดยมุงประเมินวัตถุประสงค
ของโครงการวา ผลลัพธท่ีไดนั้นบรรลุตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด ในสวนของแนวคิดท่ียึดการ
ตัดสินใจในการบริหารนั้นรูปแบบการประเมินของสเตค (A Countenance Model)  ซ่ึงท่ีเนนความ
แตกตางระหวางสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงกับสิ่งท่ีคาดหวังโดยนําไปเทียบกับมาตรฐานเพ่ือใชในการตัดสินใจเนน
การประเมินคุณคาของโครงการ คณะผูวิจัยเลือกใชแนวทางการประเมินรูปแบบซิป (CIPP Model) 
ประกอบดวย การประเมินบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตเพ่ือใหทราบถึงการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนเต็มท่ีและคุมคาตามวัตถุประสงคอยางสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการประเมินผล
กระทบ ประสิทธิภาพ ความยั่งยืนคงทน และการถายทอดเชื่อมโยง ซ่ึงจะครอบคลุมทุกสิ่งประเมินใน
โครงการ นอกจากนี้ยังมีการนําแนวคิดการประเมินของสเตค ท่ีมุงเนนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพกับผูม่ี
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เก่ียวของกับโครงการ (Stakeholder) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีลุมลึก สะทอนคุณคาของโครงการ เพ่ือท่ีจะได
นําผลการประเมินท่ีครอบคลุมและมีคุณคาไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการตอไป 

 
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (คูมือการประเมินสมรรถนะครู, 2553) ได

กําหนดแนวทางในการประเมินสมรรถนะครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใช
ประเมินสมรรถนะครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบ โดยใชกรอบแนวคิดของ McClelland 
นักจิตวิทยาของ Harvard University ท่ีไดแบงสมรรถนะท่ีเก่ียวของกับผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบ
ไปดวย ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการทํางาน ซ่ึงเปน
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเกิดจากหลายมิติประกอบกัน คือเกิดจากแรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) 
อุปนิสัย (Traits) ภาพลักษณภายใน (Self-Image) และบทบาทท่ีแสดงออกตอสังคม (Social Role) 
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันของทุกฝายท่ี
เก่ียวของ และไดกําหนดเปน สมรรถนะครู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย 
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําสายงาน  

อยางไรก็ตามสําหรับในการวิจัยฉบับนี้ไดใหความสําคัญกันกับสมรรถนะ หรือคุณลักษณะท่ี
สําคัญของครูผูสอนภาษาอังกฤษในดานท่ีเก่ียวกับ พัฒนาการการสอนภาษาอังกฤษ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน หรือสื่อ/นวัตกรรมท่ี
เก่ียวของกับการสอนภาษาอังกฤษ และความสามารถในการขยายแนวคิดสูครูเครือขาย  

 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียน 
ในการประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความ

รวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการพ้ืนฐานการศึกษา (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็กและ SEMEO 
RELC ประเทศสิงคโปรครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดบูรณาการแนวคิดหลักเก่ียวกับคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของหลักสูตรตามมาตรฐานสาระการเรียนรู ผูเรียนควรเปนผูมีความรู ทักษะ 
เจตคติท่ีดี  รวมท้ังมีสมรรถนะสําคัญของผู เรียน 5 สมรรถนะ ไดแก สมรรถนะดานการสื่อสาร 
สมรรถนะดานการคิด สมรรถนะดานการแกปญหา สมรรถนะดานการใชทักษะชีวิต สมรรถนะดานการ
ใชเทคโนโลยี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ขอ ไดแก รักษชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตย สุจริต มี
วินัย ไฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ นอกจากนี้ใน
หนังสือการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ไดระบุถึงทักษะท่ีสําคัญท่ีผูเรียนพึงมี อาทิ ทักษะในการ
สื่อสาร ทักษะในการใชเทคโนโลยี ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา เปนตน 

จากขอความขางตนดังกลาวนั้นแสดงใหเห็นวา คุณภาพผูเรียนสามารถสะทอนในหลายลักษณะ 
คณะผูวิจัยไดกําหนดสิ่งท่ีสะทอนคุณภาพผูเรียน ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ

ฎ 

 



ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานและตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และ
ความคิดเห็นท่ีมีตอการสอน ซ่ึงผลสะทอนดังกลาวนั้นจะเปนขอมูลในการศึกษาวิเคราะหเพ่ือการพัฒนา
ตอไป 

จากกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)กับมูลนิธิเทมาเส็ก และSEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร ผูวิจัยนํามาเสนอ
รายละเอียดดังแผนภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษตาม
โครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับมูลนิธิเทมาเส็ก และ 
SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร เปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) โดยใชแนวคิดการ
ประเมินของไทเลอร (Tyler) สเตค (Stake) และ สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) เปนการประเมิน

สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ 

----------------------------------------- 

- พัฒนาการการสอนภาษาอังกฤษ 

- การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ 
ปฏิบัติงาน 

- สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ 

- ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

- พฤตกิรรมการสอนภาษาอังกฤษ  
- ความสามารถในการทําวิจัยในชัน้เรียน 
  หรือส่ือ/นวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการ 
สอนภาษาอังกฤษ 
- ความสามารถในการขยายแนวคิดสูคร ู
เครือขาย 
- คุณลักษณะอนัพึงประสงคของคร ู
ภาษาอังกฤษ 

 

ผลกระทบท่ีมีตอครูเครือขาย 
-------------------------------------------------------- 

- ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ 
- สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ 
- ความพึงพอใจทีม่ีตอการอบรมของครูแกนนํา 

 

 

คุณภาพผูเรียน 
------------------------------ 

- ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
- ทกัษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน

และตัวชีว้ัด                            
- คุณลักษณะอนัพึงประสงค   
- สมรรถนะสําคัญ 
- ความคิดเห็นทีม่ีตอการสอน 

 

 

 

รูปแบบการประเมิน 

------------------------ 

Tyler  Model 

Stake Model 

CIPPIEST Model ของ

Stufflebeam 
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โครงการดวยวิธีการเชิงผสมผสานวิธี (Mixed Methods) ดวยวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative 
Methods) และวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods)  

 
เครื่องมือวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการประเมินโครงการ ประกอบดวย 1) แบบประเมินตนเองเก่ียวกับพัฒนาการ
ดานการสอนภาษาอังกฤษและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูผูสอนภาษาอังกฤษ     
2) ประเด็นการสนทนากลุมครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีเขารับการอบมรม 3) แบบประเมินคุณภาพหนวยการ
เรียนรู / แผนจัดการเรียนรู 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 5) แบบประเมินคุณภาพ
งานวิจัยสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 6) แบบประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม(Module)  7) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเครือขายตอความสามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ  8 )ประเด็นสนทนากลุม/สัมภาษณความคิดเห็นท่ีมีตอสมรรถนะการสอน
ภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูผูสอน
ภาษาอังกฤษท่ีเขารับการอบรม  9)แบบสัมภาษณเชิงลึกความคิดเห็นท่ีมีตอสมรรถนะการสอน
ภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษ  10) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอพฤติกรรมการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครู 11) ประเด็นสัมภาษณกลุมผูกําหนดนโยบายและพัฒนา
แนวคิดในการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาอังกฤษ 

 
สรุปผลการวิจัย 

 1. ครูภาษาอังกฤษมีพัฒนาการดานการสอน และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ของตนเอง สูงข้ึนกวากอนการอบรมตามโครงการ   

 2. สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมพบวา1) มีความสามารถ

ในการเขียนหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด2)มีพฤติกรรมการสอน

ภาษาอังกฤษอยูในระดับมากมีความรูในเนื้อหา มีทักษะในการสื่อสาร3) ความสามารถในการทําวิจัยใน

ชั้นเรียนหรือสื่อ/นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษมีคุณภาพอยูในระดับมาก4) ความสามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษสูครูเครือขายพบวาสามารถพัฒนาชุดฝกอบรมมีคุณภาพอยูในระดับมากและสามารถ

ขยายผลกับครูเครื่อขายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3.สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และศึกษานิเทศกพบวาครูมีความ
เปนมืออาชีพ มีเทคนิคและวิธีการสอนท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน โดยมีเทคนิควิธีสอนท่ีสงเสริมให
ผูเรียนไดใชทักษะทางภาษาครบทุกดาน ท้ังการฟง การพูด การอานและการเขียน  มีการวางแผนการ
สอนท่ีเปนระบบ และเนนการมีสวนรวมของผูเรียนเปนสําคัญ  มีสื่อประกอบการสอนท่ีผลิตดวยตนเอง
มากข้ึน มีการวางแผนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใชเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 
และสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน ครูกลาแสดงออกและมีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน มี
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ความกระตือรือรนในการทํางาน  มีรูปแบบการทํางานเปนข้ันตอน มีความเอาใจใสตอผูเรียน และ
กิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน  สามารถขยายผลเพ่ือพัฒนาวิชาชีพแกเพ่ือนครูท้ังในนอก สามารถ
สรางนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลงานทางวิชาการและเปนท่ียอมรับของโรงเรียน
และชุมชน   
            4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพบวาอยูในระดับดี มีพัฒนาการดานการเรียนรู

ภาษาอังกฤษดีข้ึนมาก และนักเรียนคิดเห็นวาครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีมาก มีเทคนิควิธีท่ี

นาสนใจ เปนประโยชนตอผูเรียน มีความรูความเขาใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน และ

นักเรียนสามารถนําความรูในการเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได และมีความม่ันใจในการใช

ทักษะทางภาษา การฟง พูด อาน และเขียนมากข้ึน 

 5. รูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ DATANE 
มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการสอนการใชภาษาอังกฤษสรงเครื่อขายเพ่ือพัฒนาความเปนมือ

อาชีพและเปนผูนําทางนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและสรางม่ันใจในการสอนภาษษ

อังกฤษมี 6 ข้ันตอน 1. การพัฒนาDeveloping2. การประเมินAssessing3. การฝกอบรม Training 

ในประเทศตางประเทศ 4. การประเมินเพ่ือเปนผูฝกอบรม Assessing to be the Trainer 5. การสราง

เครือขายและการขยายผลNetworking and Disseminating 6.การเปนชุมชนมืออาชีพดาน

ภาษาอังกฤษ English Professional Community โดยทุกข้ันตอนของรูปแบบการพัฒนาตองมีการ

ติดตามใหความชวยเหลือ แนะนํา และสนับสนุนจากหนวยงานและองคกรวิชาชีพ ดังแผนภาพตอไปนี้ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคม

อาเซียนควรมีคุณลักษณะดานความรู  (Knowledge) ดานทักษะกระบวนการ (skill) และดาน

คุณลักษณะ (Attribute)  

ดาน Knowledge ประกอบดวย 1. Content (Curriculum: English) Assessment, 
Instruction, Media and ICT) 2. Cross Cultural Understanding 3. Action Research 4. Global 
Awareness Issue 5. Concern and Social Issue   

ดานทักษะ Skills ประกอบดวย 1. Communication 2. Innovation 3. Creativity 4. 
Problem Solving 5. Life and Career skill 6. Integrating 7. Collaboration   

ดานคุณลักษณะ Attribute ประกอบดวย 1. Smart 2. Leadership 3. Self Confidence 
4. Positive Thinking 5. Life Long Learning 6. Professionalism 7. Moral and Ethic 
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการประเมินโครงการ พบวา โครงการนี้เปนโครงการท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาครูท่ี

สอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทําใหครูสามารถนําความรูและประสบการณมาใชในการ

เรียนการสอน 

 1. สถาบันภาษาอังกฤษ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)  ควรสนับสนุน

ใหมีการดําเนินโครงการนี้อยางตอเนื่องและตลอดไป รวมท้ัง  และปรับวิธีการคัดเลือกครูใหมีลักษณะ

การคัดเลือกท่ีหลากหลายและใหมีการขยายกลุมเพ่ิมข้ึ 

 2. สถาบันภาษาอังกฤษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) ควรมีการ

ประสานความรวมมือกับหนวยงาน  องคกรตางๆ เพ่ิมข้ึนอีกนอกเหนือจาก TEMASEK เชน

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษท้ังในประเทศ และตางประเทศ ในลักษณะของการทําขอตกลงความรวมมือ MOU 

 3. ควรมีการคัดเลือกครูภาษาอังกฤษใหครูสวนใหญไดมีโอกาสพัฒนาตนเองเพ่ือเขารวม

โครงการโดยตอเนื่อง เม่ือสอบไมผานสามารถพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

 4. ควรสงเสริมสนับสนุนใหครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม และครูเครือขายรวมกลุมพัฒนา

วิชาชีพใหมีความเปนมืออาชีพดานการสอนภาษาอังกฤษ 

5.สถาบันภาษาอังกฤษ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ควรมีกระบวนการ 

นิเทศติดตาม  โดยใช  Coaching,  Mentor  อยางเปนระบบ ควรมีการประสานกับสํานักเขนพ้ืนท่ี

การศึกษา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเก่ียวกับการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในการทําหนาท่ีcoaching and mentoring ในลักษณะของโครงการความ

รวมมือ 

6.สถาบันภาษาอังกฤษ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในกระบวนการพัฒนา

ครู ควรมีการจัดสงครูไปฝกอบรมท้ังในและตางประเทศ และสําหรับตางประเทศควรเลือกประเทศท่ีใช

ภาษาอังกฤษประเทศอ่ืนๆเพ่ิมเติมเชน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 

7.สถาบันภาษาอังกฤษ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรรวมมือกับโรงเรียนตนสังกัด

ของครูท่ีไดรับการคัดเลือกสนับสนุนเรื่องงบประมาณ หรือเวลา ซ่ึงผลการเก็บขอมูลพบวาโรงเรียนยินดี

ใหการสนับสนุนการพัฒนาโครงการนี้แตสถาบันภาษาอังกฤษควรแจงประสานโรงเรียนมิใชประสาน

เฉพาะครูเทานั้น 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. ระบบการนิเทศติดตาม  ควรพัฒนาเปนระบบการติดตามเพ่ือการพัฒนาโดยใชรูปแบบ  

Coaching และ Mentoring 

ณ 

 



2. ครูภาษาอังกฤษขยายเครือขายใหกับครูในโรงเรียนของตนเองกอนท่ีจะขยายไปยัง

โรงเรียนเครือขายโรงเรียนอ่ืน  ๆ  หรืออาจมีการขยายผลพรอมกันท้ังในและนอกโรงเรียน 

3. ควรมีการวัดระดับความรูของครูภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง  และนําผลท่ีไดมาใชในการ 

พัฒนาตนเองกอนท่ีจะเขาประเมินเพ่ือเขโครงการพัฒนาครู 

4. ครูภาษาอังกฤษและครูเครือขายควรจัดเครือขาย Online และ Social  Network  เพ่ือ

ฝกฝนพัฒนาตนเอง 

5. ควรมีการจัดสงบุคลากรท่ีมีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน 

โรงเรียนเขาพัฒนารวมดวยไมควรเนนการจัดสอบเพียงอยางเดียว   ซ่ึงถือเปนการสรางขวัญกําลังใจ

ใหกับครูผูสอน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1.ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ  หรือรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ

การสอนภาษาอังกฤษ  
2.ควรมีการสังเคราะหงานวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะเก่ียวกับการพัฒนาครู

ภาษาอังกฤษเพ่ือใหคําตอบเก่ียวกับแนวทาง วิธีการ กลยุทธการพัฒนาครู 
3.ควรมีการศึกษาวิจัยถอดบทเรียนผลท่ีไดจากการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ จากครู

ภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม รวมท้ังถอดบทเรียนจากศึกษานิเทศกท่ีติดตามใหคําปรึกษาชวยเหลือครู
ภาษาอังกฤษแลวสงผลตอประสิทธิผลของครูและสามารถพัฒนาผลสัมฤทธวิชาภาษาอังกฤษของผูเรียน
ได 

4.ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือรูปแบบ  Coaching และ Mentoringครูภาษาอังกฤษท่ี

ผานการอบรมและครูเครือขาย 

5.ควรมีการวิจัยและพัฒนามาตรฐานครูภาษาอังกฤษ และมาตรฐาน และตัวบงชี้การเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ 

 ผลการประเมินโครงการไดคําตอบจากผูเขารวมโครงการวาเปนโครงการท่ีดีมาก มีประโยชน    
มีคุณคา สามารถพัฒนาคุณภาพครูภาษาอังกฤษ อันสงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษใหผูเรียนสามารถอยูในศตวรรษท่ี 21 และประชาคมอาเซียน ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ี
ตองดําเนินการและขยายผลโครงการอยางเปนระบบ และตอเนื่อง โดยการขยายผลเครือขายท้ังใน
สถานศึกษา และชุมชนวิชาการ บนพ้ืนฐานความรวมมือระหวาง สถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และสถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวของ และเนนการพัฒนา (Development) 
ควบคูกับการประเมิน (Assessment)   

การประเมินโครงการครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษตามโครงการความรวมมือ
ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับมูลนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศ
สิงคโปร ในครั้งนี้  มีจุดประสงคเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามโครงการ ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงถือเปนการประเมินผลแนวใหม โดยมิไดมีเปาหมายเพ่ือการตัดสินผล
และเปาหมายสูงสุดคือ “คุณภาพครูและคุณภาพผูเรียนในดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ”   

ด 
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อาจารย ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 

  รองหัวหนาภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สถานท่ีติดตอ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย ดร. อุบลวรรณ  สงเสริม 

  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถานท่ีติดตอ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารยชัยวัฒน  แกวพันงาน 

  Master of Education (Ed.M.) in International Educational Development   
Teachers College, Columbia University, New York, USA, (Fulbright 
Scholarship)  
Master of Arts (M.A.)in Applied Linguistics(International Program), (Dissertation 
Award)  Mahidol University, Bangkok, Thailand 
Bachelor of Education (B.Ed.) with First Class Honors 1999 Silpakorn 

University, Bangkok, Thailand 

สถานท่ีติดตอ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

รายช่ือผูบริหารสถาบันภาษาอังกฤษ และ ผูเช่ียวชาญดานภาษาอังกฤษ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

1.  รองศาสตราจารย ดร.วิสาข จัติวัตร     ตําแหนงคณบดี  

      คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

      ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ  

 

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชัรา เลาเรียนดี  ตําแหนง อาจารยพิเศษ 

      คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผูเชี่ยวชาญดานรูปแบบการเรียนการสอน 

 

3.  อาจารย ดร.ธีรศักดิ์ อุนอารมณเลิศ  ตําแหนง อาจารยสาขาพัฒนศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรผูเชี่ยวชาญดานการ

ประเมินโครงการ 

 

4.  รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  วงษใหญ     ตําแหนง อาจารยพิเศษ 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร 

      ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร  
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รายช่ือผูบริหารสถาบันภาษาอังกฤษ   

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข   ผูอํานวยการสถาบันภาษาอังกฤษ สํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ดร.วรรณา ชองดารากุล   รองผูอํานวยการสถาบันภาษาอังกฤษ สํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

คุณยุวดี  อยูสบาย   ผูประสานงานโครงการฯ สถาบันภาษาอังกฤษ  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ผูเช่ียวชาญดานภาษาอังกฤษ 

1. รองศาสตราจารย ดร. วิสาข จัติวัตร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ผูชวยศาสตราจาร ดร.ทิพมาศ ชุมวรฐาย ี รองผูอํานวยการสถาบันภาษา  

                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. แมนมาศ ลีละสัตยกุล ท่ีปรึกษาโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ฝายวิเทศยสัมพันธ   

4. ผูชวยศาสตราจารย กรวิภา พูนผล  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จันทิมา ซิมปสัน รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับพัฒนาการดานการสอนภาษาอังกฤษ 
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีเขารับการอบรม 

โครงการวิจัย  “การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความรวมมือระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมลูนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร” 

************************************************************************************* 

ตอนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไปของครูผูประเมินตนเอง 

1.1 ชื่อ-นามสกุล................................................. เบอรโทรศัพท..................................... E-mail………………..……………… 

1.2 โรงเรียน................................อําเภอ............................จังหวัด…….………เขตพ้ืนท่ีการศึกษา……………………..………… 

1.3 เพศ        1) ชาย 2) หญิง 

 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินตนเอง 

คําช้ีแจง ขอใหทานประเมินตนเองเก่ียวกับพัฒนาการดานการสอนภาษาอังกฤษและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน กอนและหลังจากการเขารับการอบรม โดยใสเครื่องหมาย √ ลงในระดับชองระดับการประเมินตนเอง  

5  หมายถึง มีความพึงพอใจคุณลักษณะนั้นๆ อยูในระดับมากท่ีสุด 

4    หมายถึง มีความพึงพอใจคุณลักษณะนั้นๆ อยูในระดับมาก 

3  หมายถึง มีความพึงพอใจคุณลักษณะนั้นๆ อยูในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง มีความพึงพอใจคุณลักษณะนั้นๆ อยูในระดับนอย 

1  หมายถึงมีความพึงพอใจคุณลักษณะนั้นๆ อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 
 

ประเด็นการประเมินตนเอง 

ระดับการประเมินตนเอง 

กอนการอบรม  
หลังไดรับการ

อบรม 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

องคประกอบท่ี 1 ดานหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู  
(Curriculum and lesson plan writing) 

           

1. สามารถสรางแผนการจัดการเรียนรูไดอยางสอดคลองกับหลักสูตรและ
มาตรฐานในการจัดการเรียนรู 

          

2. สรางและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสตูรทองถ่ิน           

องคประกอบท่ี 2 ดานเนื้อหา (Contents)           

3. นําเสนอเน้ือหาภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและตามลําดับข้ัน           
4. เลือกใชเน้ือหาและภาษาไดเหมาะสมกับหลักสตูร และระดับของผูเรยีน           
5. มีความรู ความเขาใจเปนอยางดีในดานเน้ือหาท่ีสอน           
6. ผสมผสานความรูสาขาตางๆ และทักษะอ่ืนๆ ท่ีสําคัญเขากับการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ 
 

          

ประเด็นการประเมินตนเอง ระดับการประเมินตนเอง 
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กอนการอบรม  
หลังไดรับการ

อบรม 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

องคประกอบท่ี 3 ดานวิธีการสอน เทคนิค และกิจกรรม  
(Teaching methods, techniques, and activities) 

           

7. เลือกเทคนิค วิธีการสอน และการจัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสมกับการเรยีนรู           
8. สงเสริมสมรรถนะในการเรียนรูทางภาษา และการเรยีนรูแบบรวมมอื            
9. สงเสริมใหมีนักเรียนไดมีการฝกและพัฒนา การคิดวิเคราะห สังเคราะห และ

การแกปญหา 
          

องคประกอบท่ี 4 ดานส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู  
(Instructional methods, techniques, and activities) 

          

10. ใชสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการเรียนรู 

          

11. สามารถนําเสนอสื่อในการจดัการเรียนรูไดอยางเหมาะสม กับความแตกตาง
ของผูเรียน (ความสามารถ ความสนใจ รูปแบบการเรียนรู) และท่ัวถึงผูเรียน 

          

12. ใชสื่อเทคโนโลยีตางๆ เพ่ือการคนควาเพ่ิมเตมิ และประกอบการสอน เชน 
Computer, Microsoft Office, Internet, E-mail 

          

องคประกอบท่ี 5 ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน (Classroom 
management) 

          

13. ใชเทคนิคและวิธีการอยางหลากหลายในการกระตุนใหผูเรียนไดฝกทํา
กิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะกับเวลา และกิจกรรม 

          

14. สนับสนุนใหผูเรยีนมีระเบียบวินัย และความรับผดิชอบตอการเรียนของ
ตนเองท้ังในและนอกหองเรียน 

          

15. จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนใหผูเรยีนกลาแสดงความคิดเห็น มสีวนรวมในการ
เรียนรูอยางกระตือรือรน กลาแสดงความคิดเห็น และโตตอบในสิ่งท่ีเก่ียวของ
กับบทเรียน 

          

องคประกอบท่ี 6 ดานการส่ือสาร (Communication)            

1. ใชคําศัพท ไวยากรณ และระดับภาษาไดถูกตอง ชัดเจนในการสื่อสารใน
หองเรียน 

          

2. เปนแบบอยางท่ีถูกตอง เหมาะสม สําหรับการสื่อสารท่ีเปนภาษา และการ
สื่อสารท่ีไมเปนภาษา (verbal and non verbal communication)  

          

3. แสดงใหเห็นถึงการตระหนักในความแตกตางทางวัฒนธรรม เพศ สติปญญา 
รางกาย และความสามารถของผูเรียน ตลอดจนบริบทของการจดัการเรยีน
การสอน 

          

องคประกอบท่ี 7 ดานการวัดและประเมินผล (Assessment)           

4. สามารถประยุกตใชเทคนิคการวัดและประเมินผลในการเรียนภาษาอังกฤษได
อยางหลากหลาย และเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสอน 

          

5. ใชเทคนิคในการสนับสนุนใหผูเรียนมีการประเมินตนเองในการทํากิจกรรม
ตางๆ (self assessment) 
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ประเด็นการประเมินตนเอง 

ระดับการประเมินตนเอง 

กอนการอบรม  
หลังไดรับการ

อบรม 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
6. สามารถใหขอมูลยอนกลับจากการประเมินผูเรียนไดอยางถูกตอง เหมาะสม            
7. การนําผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียนไปใชปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู 
          

องคประกอบท่ี 8 ดานวิชาชีพครู (Professional Development)           

8. ความมั่นใจในตนเอง            
9. การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           
10. รูจักวิธีการในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ           
11. การทํางานเปนทีม           
12. เปนผูนําในการระบุปญหา และแนวทางในการแกปญหาดานการเรยีนการ

สอนในโรงเรยีน 
          

13. เปนผูนําในการริเริ่ม สรางสรรคกิจกรรม หรือโครงการตางๆ ในโรงเรียน           
14. ดําเนินการจัด หรือเปนวิทยากรในการใหความรู ในงานสมัมนา ฝกอบรม 

สําหรับวิชาชีพการสอนภาษาอังกฤษ 
          

15. เขียน และเผยแพรเอกสารทางวิชาการ เชน บทความ คูมือการเรียนการสอน 
ตํารา หนังสือ รายงานทางวิชาการ 
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ประเด็นการสนทนากลุม 

ครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีเขารับการอบรม 
โครงการวิจัย  “การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความรวมมือระหวาง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมลูนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร” 

************************************************************************************* 

คําชี้แจง   ประเด็นการสนทนากลุม สําหรับครูภาษาอังกฤษท่ีเขารบัการอบรม 

ตอนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 

1.4 ช่ือ-นามสกุล..................................................... เบอรโทรศัพท.................................. E-mail………………..……………… 

1.5 โรงเรียน......................................อําเภอ............................จังหวัด…….………เขตพ้ืนท่ีการศึกษา………………..………… 

1.6 เพศ        1) ชาย 2) หญิง 

 

ตอนท่ี  2  ประเด็นการสนทนากลุม 

1. ทานคิดวากระบวนการฝกอบรมของโครงการมีความเหมาะสมหรือไม ? อยางไร? ท้ังการอบรมในประเทศกอนไปฝกอบรม  การ

ฝกอบรมท่ีประเทศสิงคโปร 

2. จากการเขารวมโครงการน้ีทานไดรับประโยชนอยางไรบาง? 

2.1 การนําไปใชในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาการทํางาน 

 2.2 พัฒนาการความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ 

 2.3 การเขียนแผนจดัการเรียนรู 

 2.4 การทําวิจัยในช้ันเรียน/การพัฒนาสื่อ-นวัตกรรมการเรียนการสอน 

 2.5 พัฒนาการผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 

3.  ทานคิดวากระบวนการพัฒนาตามโครงการมีความตอเน่ือง และมีเหมาะสมหรือไม ?อยางไร? 

4. ทานคิดวากระบวนการคัดเลือกผูเขารวมโครงการ มีความเหมาะสมสอดคลองกับคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการหรือไม ? 

อยางไร? 

5. ทานคิดวา สพฐ. ควรมีรูปแบบ หรือ กระบวนการ วิธีการ ในการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาอังกฤษตามโครงการ

ความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กับมูลนิธิเทมาเส็กและ SEMEO RELC  และควรจัดโครงการ 

กิจกรรมเพ่ือสงเสริม /พัฒนา ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ิมเติมในดานอ่ืน หรือไม ?อยางไร ? 

6. เพ่ือเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 และเพ่ือจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 ทานคิดวา

ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษควรมีคุณลักษณะใดบาง และทานคิดวามีแนวทางอยางไรในการสงเสริมหรือพัฒนาครูเพ่ือใหมี

คุณลักษณะตามท่ีตองการ 
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แบบประเมินคุณภาพหนวย/แผนจัดการเรียนรู 

โครงการวิจัย  “การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความรวมมือระหวาง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมลูนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร” 

************************************************************************************* 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1.7 ช่ือ-นามสกุล........................................................... เบอรโทรศัพท..................................... E-mail………………..………………… 

1.8 โรงเรียน......................................อําเภอ............................จังหวัด…….………เขตพ้ืนท่ีการศึกษา…………………….………..………… 

1.3   หนวย/แผนการจดัการเรียนรูท่ี..........เรื่อง...........................................หนวยการเรียนรูเรื่อง....................................................  

 รายวิชา.............................................กลุมสาระการเรียนรู............................................ช้ัน................. จาํนวน.........................ช่ัวโมง  

ตอนท่ี 2  รายละเอียดการประเมิน 

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย  √   ลงในชองระดับการประเมิน ดงัน้ี 

5 หมายถึง  แผนจัดการเรยีนรูมคีุณภาพดีมาก 

4 หมายถึง  แผนจัดการเรยีนรูมคีุณภาพด ี

  3 หมายถึง  แผนจัดการเรยีนรูมคีุณภาพปานกลาง 

  2 หมายถึง  แผนจัดการเรยีนรูมคีุณภาพนอย 

  1 หมายถึง  แผนจัดการเรยีนรูมคีุณภาพนอยท่ีสุด 

 

ขอ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1 องคประกอบของหนวย/แผนจดัการเรยีนรู      

2 สาระสําคญั      

3 สาระการเรียนรู      

4 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน      

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค      

6 ภาระงานหรือช้ินงาน       

7 กิจกรรมการเรียนรู      

8 การวัดและประเมินผล      

9 สื่อ/แหลงการเรียนรู      

รวมคะแนน  

คิดเปนรอยละ  
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เกณฑการประเมินคุณภาพหนวย/แผนจัดการเรียนรู 

รายการการประเมิน

หนวย/แผน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1.องคประกอบของ

หนวย/แผนจัดการ

เรียนรู 

ครบถวนทุก

องคประกอบ 

องคประกอบมีความ 

ชัดเจนเก่ียวเน่ือง

สัมพันธกัน  

ครบถวนทุก

องคประกอบ 

องคประกอบมี

ความชัดเจนแต

ขาดความ

เก่ียวเน่ืองสัมพันธ

กัน 

ครบถวนทุก

องคประกอบ 

องคประกอบมี

ความสัมพันธแต

ขาดความชัดเจน 

ครบถวนทุก

องคประกอบ แต

ระบุรายละเอียด

ขององคประกอบ

ไมชัดเจน ขาด

ความเก่ียวเน่ือง

สัมพันธกัน 

องคประกอบไม

ครบถวนและระบุ

รายละเอียดแตละ

องคประกอบไม

ชัดเจน 

2.สาระสําคญั สาระสําคญัเปน

ความคิดรวบยอด

ของสาระการเรียนรู 

ครอบคลมุมาตรฐาน

การเรยีนรู/ตัวช้ีวัด 

สาระสําคญัเปน

ความคิดรวบยอด

ของสาระการ

เรียนรู แตไม

ครอบคลมุ

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด 

สาระสําคญัไม

ชัดเจนแต

ครอบคลมุ

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด 

สาระสําคญัไม

ชัดเจนและไม

สอดคลองกับ

องคประกอบอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ 

สาระสําคญัไม

ครบถวนไมชัดเจน 

ไมสอดคลองกับ

องคประกอบอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ 

3.สาระการเรียนรู   ระบุไดชัดเจนและ

ครอบคลมุความรู 

ทักษะและเจตคต ิ

 

ระบุไดชัดเจนแตไม

ครอบคลมุขาดขอ

ใดขอหน่ึง 

ระบุไมชัดเจนและ

ไมครอบคลุมขาด

มากกวา 2 ขอ 

4. สมรรถนะท่ีสําคญั

ของผูเรียน 

 

 

 

 ระบุสมรรถนะท่ี

สําคัญของผูเรียนได

สอดคลอง

เหมาะสมกับ

มาตรฐานการ

เรียนรู ตัวช้ีวัด 

และกิจกรรมการ

เรียนรู 

 

 

ระบุสมรรถนะท่ี

สําคัญของผูเรียนท่ี

สอดคลอง

เหมาะสมกับ

มาตรฐานการ

เรียนรู ตัวช้ีวัด แต

ไมสอดคลองกับ

กิจกรรมการเรียนรู 

ระบุสมรรถนะท่ี

สําคัญของผูเรียน

แตไมสอดคลอง

กับมาตรฐานการ

เรียนรู ตัวช้ีวัด 

และกิจกรรมการ

เรียนรู 
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รายการการประเมิน

หนวย/แผน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

5.คุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

  ระบุคณุลักษณะอัน

พึงประสงค

สอดคลองกับสาระ

การเรยีนรูและ

กระบวนการ

จัดการเรียนรู 

ระบุคณุลักษณะอัน

พึงประสงค

สอดคลองกับสาระ

การเรยีนรูแตไม

สอดคลองกับ

กระบวนการ

จัดการเรียนรู 

ระบุคณุลักษณะ

อันพึงประสงคไม

สอดคลองกับ

สาระการเรียนรู

และกระบวนการ

จัดการเรียนรู 

6. ภาระงานและช้ินงาน   ระบุภาระงานหรือ

ช้ินงานท่ีสอดคลอง

กับมาตรฐานการ

เรียนรู /ตัวช้ีวัด

และเหมาะสมกับ

ผูเรยีน 

ระบุภาระงานหรือ

ช้ินงานท่ีสอดคลอง

กับมาตรฐานการ

เรียนรู /ตัวช้ีวัดแต

ขาดความเหมาะสม

กับผูเรยีน 

ภาระงานหรือ

ช้ินงานไม

สอดคลองกับ

มาตรฐานการ

เรียนรู /ตัวช้ีวัด 

7./กิจกรรมการเรียนรู ระบุข้ันตอน 

กิจกรรมการเรียนรู  

กิจกรรมครูและ

กิจกรรมนักเรียน

ชัดเจนสงเสริมให

นักเรียนมสีวนรวม

และสงเสรมิ

ความสามารถดาน

ภาษาชัดเจน  

กิจกรรมสอดคลอง

กับมาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด 

ระบุข้ันตอน 

กิจกรรมการเรียนรู  

กิจกรรมครูและ

กิจกรรมนักเรียน

ชัดเจนสงเสริมให

นักเรียนมสีวนรวม

และสงเสรมิ

ความสามารถดาน

ภาษาชัดเจน  

แตกิจกรรมไม

สอดคลองกับ

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด 

 

ระบุข้ันตอน 

กิจกรรมการเรียนรู  

กิจกรรมครูและ

กิจกรรมนักเรียน

ชัดเจนสงเสริมให

นักเรียนมสีวนรวม 

แตขาดการสงเสริม 

ความสามารถดาน

ภาษาหรืออยางใด

อยางหน่ึง 

 

ระบุข้ันตอน 

กิจกรรมการเรียนรู  

กิจกรรมครูและ

กิจกรรมนักเรียน

ชัดเจนแตขาดการ

สงเสริมใหนักเรียน

มีสวนรวม และ

ความสามารถดาน

ภาษา  

ระบุข้ันตอน 

กิจกรรมการ

เรียนรู  กิจกรรม

ครูไมชัดเจน 
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รายการการประเมิน

หนวย/แผน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

8.การวัดและประเมินผล   ระบุวิธีวัดและ

ประเมินผลหลายวิธี  

ระบุเกณฑการ

ประเมินผลท่ีชัดเจน

และระบุเครื่องมือวัด

และประเมินผล

หลายๆประเภท  

สอดคลองกับ

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด 

ระบุวิธีวัดและ

ประเมินผล 

มากกวา  2 วิธี  

ระบุเกณฑการ

ประเมินผลชัดเจน

นอยและ 

ระบุเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลเพียง 2-

3ประเภท  แต

สอดคลองกับ

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด 

ระบุวิธีวัดและ

ประเมินผล, 

เกณฑการ

ประเมินผล,

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผลเพียง 1 

วิธี/ประเภท  

สอดคลองกับ

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด แต

ไมชัดเจน 

9. สื่อ/แหลงการเรยีนรู   มีสื่อ/แหลงการ

เรียนรูท่ีหลากหลาย

สอดคลองกับสาระ

การเรยีนรูมาตรฐาน

การเรยีนรู/ตัวช้ีวัด 

เหมาะสมกับผูเรียน 

มีสื่อ/แหลงการ

เรียนรูท่ีหลากหลาย

สอดคลองกับสาระ

การเรยีนรูมาตรฐาน

การเรยีนรู/ตัวช้ีวัด 

แตไมเหมาะสมกับ

ผูเรยีน 

สื่อ/แหลงการ

เรียนรูไมสอดคลอง

กับสาระการเรียนรู

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการประเมิน 

รอยละ 91.00-100.00  หมายถึง  หนวย/แผนจัดการเรียนรูมีคณุภาพในระดับดมีาก 

รอยละ 81.00-90.99  หมายถึง  หนวย/แผนจัดการเรียนรูมีคณุภาพในระดับด ี

รอยละ 71.00-80 .99  หมายถึง  หนวย/แผนจัดการเรียนรูมีคณุภาพในระดับปานกลาง 

รอยละ 61.00-70.99  หมายถึง  หนวย/แผนจดัการเรียนรูมีคุณภาพในระดบัพอใช 

ต่ํากวา รอยละ   60.99  หมายถึง  หนวย/แผนจดัการเรียนรูมีคุณภาพในระดบัปรบัปรงุ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โครงการวิจัย  “การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความรวมมือระหวาง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมลูนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร” 

************************************************************************************* 

ตอนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ช่ือผูรับการสังเกต (ครู)……………………………….……………………โรงเรียน....................................................................               

อําเภอ.................................จงัหวัด………..……..……….….………เขตพ้ืนท่ีการศึกษา………..………..……..………….…..………… 

สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น……. ….เม่ือวันท่ี..........................เวลา............................สถานท่ี……….….…………… 

1.2 ช่ือผูสังเกตการสอน …………………………..…………………………………………………………..……….…………..…………………………….. 

เบอรโทรศัพท........................................................................... E-mail ……………………….…………..………………………. 

 

 ตอนท่ี 2  พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

คําช้ีแจง ขอใหทานประเมินพฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูท่ีเคยเขารับการอบรม โดยใสเครื่องหมาย √  

ลงในระดับชองระดับการประเมิน 

5  หมายถึง ครูมีพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษในระดับ  มากท่ีสุด 

4    หมายถึง ครูมีพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษในระดับ  มาก 

3  หมายถึง ครูมีพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษในระดับ  ปานกลาง 

2  หมายถึง ครูมีพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษในระดับ  นอย 

1  หมายถึง ครูมีพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษในระดับ  นอยท่ีสุด 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

ดานหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู (Curriculum and lesson plan writing)      

16. สามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรูไดอยางสอดคลองกับหลักสูตรและมาตรฐานใน
การจัดการเรยีนรู 

     

17. ออกแบบการจัดการเรียนรูไดอยางสอดคลองกับวัตถุประสงคในการเรียนรู และ
ถูกตองตามลําดับข้ันการเรียนการสอน 

     

ดานเนื้อหา (Contents)      

18. นําเสนอเน้ือหาภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและตามลําดับข้ัน      
19. เลือกใชเน้ือหาและภาษาไดเหมาะสมกับหลักสตูร และระดับของผูเรยีน      
20. มีความรู ความเขาใจเปนอยางดีในดานเน้ือหาท่ีสอน      

ดานวิธีการสอน เทคนิค และกิจกรรม 
(Teaching methods, techniques, and activities) 

     

21. เลือกเทคนิค และวิธีการสอนไดอยางเหมาะสมกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ      
22. จัดกิจกรรมในการเรียนการสอน ไดอยางเหมาะสมกับการเรียนรู      
23. สงเสริมสมรรถนะในการเรียนรูทางภาษา และการเรยีนรูแบบรวมมอื       
24. สงเสริมใหมีนักเรียนไดมีการฝกและพัฒนา การคิดวิเคราะห สังเคราะห และการ

แกปญหา 
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ดานสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 
(Instructional methods, techniques, and activities) 

     

25. ใชสื่อในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม      
26. ผลิตสื่อ และเลือกสื่อในการจัดการเรียนรูไดอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ      
27. สามารถนําเสนอสื่อในการจดัการเรียนรูไดอยางเหมาะสมและท่ัวถึงผูเรยีนทุกคน      

ดานการบริหารจัดการในช้ันเรียน (Classroom management)      

28. ใชเทคนิคและวิธีการอยางหลากหลายในการกระตุนใหผูเรียนไดฝกทํากิจกรรมตางๆ 
ไดอยางเหมาะกับเวลา และกิจกรรม 

     

29. บริหารเวลาในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ      
30. สนับสนุนใหผูเรียนมีระเบียบวินยั และความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง      

ดานการสื่อสาร (Communication)      
31. ใชคําศัพท ไวยากรณ และระดับภาษาไดถูกตอง ชัดเจนในการสื่อสารในหองเรียน      
32. ใชประโยคคําถามในการถามผูเรียนไดอยางถูกตอง ชัดเจน      
33. เปนแบบอยางท่ีถูกตอง เหมาะสม สําหรับการสื่อสารท่ีเปนภาษา และการสื่อสารท่ีไม

เปนภาษา (verbal and non verbal communication)  
     

34. แสดงใหเห็นถึงการตระหนักในความแตกตางทางวัฒนธรรม เพศ สติปญญา รางกาย 
และความสามารถของผูเรียน ตลอดจนบริบทของการจัดการเรียนการสอน 
 

     

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

ดานการวัดและประเมินผล (Assessment)      

35. สามารถประยุกตใชเทคนิคการวัดและประเมินผลในการเรียนภาษาอังกฤษไดอยาง
หลากหลาย และเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสอน 

     

36. ใชเทคนิคในการสนับสนุนใหผูเรียนมีการประเมินตนเองในการทํากิจกรรมตางๆ (self 
assessment) 

     

37. สามารถใหขอมูลยอนกลับจากการประเมินผูเรียนไดอยางถูกตอง เหมาะสม      

ดานการสอน และวิชาชีพ (Teaching and professional ability)      

38. มีลักษณะ และบุคลิกภาพท่ีดี ในฐานะครผููสอนวิชาภาษาอังกฤษ      
39. มีความมั่นใจในตนเอง และมีความยืดหยุนในการทํางาน      
40. มีการบันทึกผลการเรียนการสอน และนํามาปรับใชในการพัฒนาการเรียนการสอน

ตอไป 
     

 
ขอคิดเห็นและขอสังเกตอ่ืนๆ
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 
โครงการวิจัย  “การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความรวมมือระหวาง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมลูนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร” 

************************************************************************************* 

ตอนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อ-นามสกุล ผูวิจัย........................................................................................................................................  

ชือ่งานวิจัย..................................................................................................................................................... 

……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

โรงเรียน...........................อําเภอ............................จังหวัด…….…….……เขตพ้ืนท่ีการศึกษา……………………..………… 

 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 

6 5 4 3 2 1 

1. ชื่อเรื่อง       

2. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา       

3. วัตถุประสงค       

4. กรอบแนวคิด แนวคิด ทฤษฎีหลักการ เชื่อมโยงไปสูตัวแปร       

5. นิยามศัพท       

6. ขอบเขตการวิจัย       

7. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ       

8. การออกแบบการวิจัย       

9. การดําเนินการวิจัย       

     9.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง / กลุมเปาหมาย       

    9.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลวิจัย       

    9.3 การพัฒนาและหาคุณภาพนวัตกรรม       

    9.4 การเก็บรวบรวมขอมูล       

    9.5 การวิเคราะหขอมูล       

10. ผลการวิจัย       

11. การอภิปรายผล       

12. ขอเสนอแนะ       

รวมคะแนน  
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เกณฑการประเมินคุณภาพงานวิจัย 

1. ช่ือเรื่อง 

 1 หมายถึง ระบุตัวแปรท่ีศึกษาไดแก ตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

 2 หมายถึง ระบุตัวแปรสําคัญท่ีศึกษาครบถวน และระบุวิธีการ กลุมเปาหมายท่ีศึกษาไดชัดเจน 

2. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 1 หมายถึง มีการวิเคราะหสภาพปญหา/ความตองการจําเปน แตไมมีขอมูลสารสนเทศประกอบ 

 2 หมายถึง มีการวิเคราะหสภาพปญหา/ความตองการจําเปน โดยใชขอมูลสารสนเทศ แตยังไมเปนปจจุบัน 

 3 หมายถึง มีการวิเคราะหสภาพปญหา/ความตองการจําเปน โดยใชสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน 

 4 หมายถึง มีการวิเคราะหสภาพปญหา/ความตองการจําเปน โดยใชสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน และมีความ 

   สอดคลองกับสภาพความเปนจริง/บริบท 

3. วัตถุประสงค 

 1 หมายถึง วัตถุประสงคมีความสอดคลองกับชื่อเรื่อง ระบุตัวแปรสําคัญท่ีศึกษา 

 2 หมายถึง วัตถุประสงคมีความสอดคลองกับชื่อเรื่อง ระบุตัวแปรสําคัญท่ีศึกษา ระบุกลุมตัวอยางและวิธีท่ี 

     ศึกษา 

4. กรอบแนวคิด แนวคิด ทฤษฎีหลักการ เช่ือมโยงไปสูตัวแปร 

 1 หมายถึง มีการระบุเฉพาะตัวแปรท่ีศึกษา 

 2 หมายถึง มีการระบุตัวแปร และแนวคิดทฤษฎี แตไมเชื่อมโยงกัน 

 3 หมายถึง มีการระบุแนวคิดทฤษฎีเชื่อมโยงกับตัวแปรี่ศึกษา 

 4 หมายถึง มีการระบุแนวคิดทฤษฎีครบถวนเชื่อมโยงกับตัวแปรท่ีศึกษาทุกตัว 

5. นิยามศัพท 

 1 หมายถึง มีการนิยามเชิงทฤษฎี เฉพาะตัวแปรสําคัญท่ีศึกษา 

 2 หมายถึง มีการนิยามเชิงทฤษฎี ครอบคลุมตัวแปรสําคัญท่ีศึกษา 

3 หมายถึง มีการนิยามเชิงปฏิบัติการ เฉพาะตัวแปรสําคัญท่ีศึกษา 

4 หมายถึง มีการนิยามเชิงปฏิบัติการท่ีชัดเจน ครอบคลุมตัวแปรสําคัญท่ีศึกษา  

6. ขอบเขตการวิจัย 

 1 หมายถึง มีการระบุกลุมเปาหมายในการศึกษาในแตละข้ันตอน 

 2 หมายถึง มีการระบุกลุมเปาหมายในการศึกษาในแตละข้ัน ระยะเวลาและเนื้อหาชัดเจน 

7. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 1 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของสอดคลองกับเรื่องท่ีทําวิจัยบางสวน รายละเอียดไมชัดเจน 

 2 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของสอดคลองกับเรื่องท่ีทําวิจัย ใหรายละเอียดไมชัดเจน มีการ 

    อางอิงแนวคิด ทฤษฎีบางสวน 
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 3 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของสอดคลองกับเรื่องท่ีทําวิจัย ใหรายละเอียดชัดเจน มีการอางอิง 

แนวคิด ทฤษฎีหรือเอกสารอางอิงครบถวนแตขาดการเชื่อมโยงสูงานวิจัย มีการสังเคราะหสรุป      

เนื้อหาในบางหัวขอ แตขอความไมกระชับ วกวนหรืออานเขาใจยาก 

4 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของสอดคลองกับเรื่องท่ีทําวิจัย ใหรายละเอียดชัดเจน มีการอางอิง 

   แนวคิด ทฤษฎี หรือเอกสารอางอิงท่ีเชื่อมโยงสูงานวิจัยไดบางสวน มีการสังเคราะหสรุปเนื้อหา 

    ไดกระชับ เขาใจงาย 

 5 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของสอดคลองกับเรื่องท่ีทําวิจัย ใหรายละเอียดชัดเจน มีการอางอิง 

              แนวคิด ทฤษฎีเอกสาร งานวิจัยเชื่อมโยงสูงานวิจัยไดกระชับ อานเขาใจงาย สังเคราะหความรู 

   จากเอกสารงานวิจัยเชื่อมโยงสูงานวิจัยไดกระชับ อานเขาใจงาย 

 6 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของสอดคลองกับเรื่องท่ีทําวิจัย ใหรายละเอียดชัดเจน มีการอางอิง 

             แนวคิด ทฤษฎีเอกสารงานวิจัยและเชื่อมโยงสูประเด็นท่ีศึกษา มีการสังเคราะห สรุปเนื้อหาจาก 

   เอกสารงานวิจัยไดทุกหัวขอ กระชับอานเขาใจงาย ผูวิจัยสามารถสรุปสังเคราะหและเชื่อมโยง 

   เปนเหตุเปนผลถึงความสอดคลองหรือขัดแยงกับผลการวิจัย 

8. การออกแบบการวิจัย 

 1 หมายถึง ออกแบบการวิจัยทําใหไดแนวทางการวิจัยท่ีจะไดคําตอบตรงประเด็นกับปญหาวิจัย 

 2 หมายถึง ออกแบบการวิจัยทําใหไดผลของการวิจัยมีความตรงภายใน หรือความตรงภายนอกอยางใด 

             อยางหนึ่ง 

 3 หมายถึง ออกแบบการวิจัยทําใหไดผลของการวิจัยมีความตรงภายใน และความตรงภายนอก 

 4 หมายถึง ออกแบบการวิจัยทําใหไดแนวทางการวิจัยท่ีจะไดคําตอบตรงประเด็นกับปญหาวิจัย และทํา 

              ใหผลของการวิจัยมีความตรงภายในและความตรงภายนอก 

9. การดําเนินการวิจัย 

9.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง / กลุมเปาหมาย 

 1 หมายถึง อธิบายคุณลักษณะของประชากร ตัวอยาง 

 2 หมายถึง อธิบายคุณลักษณะและจํานวนประชากร ตัวอยาง ระบุวิธีการไดมาของขนาดของกลุมตัวอยางอยาง 

              เหมาะสม 

 3 หมายถึง อธิบายคุณลักษณะและจํานวนประชากร ตัวอยาง วิธีการไดมา และขนาดของกลุมตัวอยางมี 

               ความเหมาะสม และเปนตัวแทนของประชากร และกลุมตัวอยางเปนตัวแทนท่ีด ี

9.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลวิจัย 

 1 หมายถึง ระบุท่ีมา/วิธีสรางเครื่องมือ แตไมบอกคุณภาพ หรือวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 2 หมายถึง ระบุท่ีมา/วิธีสรางเครื่องมือเปนข้ันตอน บอกวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือบางสวน แต 

              ไมมีการทดลองนําไปใชงาน 

 3 หมายถึง ระบุท่ีมา/วิธีสรางเครื่องมืออยางชัดเจนเปนข้ันตอน บอกวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
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               บางสวน มีการทดลองนําไปใชงาน แตไมบอกการปรับปรุงเครื่องมือ 

 4 หมายถึง ระบุท่ีมา/วิธีสรางเครื่องมืออยางชัดเจนเปนข้ันตอน บอกวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  

               มีการทดลองนําไปใชงาน และมีการปรับปรุงเครื่องมือ 

9.3 การพัฒนาและหาคุณภาพนวัตกรรม 

 1 หมายถึง ระบุท่ีมา/วิธีสรางนวัตกรรม แตไมบอกคุณภาพหรือวิธีการตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม 

 2 หมายถึง ระบุท่ีมา/วิธีสรางนวัตกรรมแตไมชัดเจน/ไมเปนข้ันตอน บอกวิธีการตรวจสอบคุณภาพของ 

              นวัตกรรมบางสวน แตไมมีการทดลองนําไปใช 

 3 หมายถึง ระบุท่ีมา/วิธีสรางนวัตกรรมอยางชัดเจนเปนข้ันตอน บอกวิธีการตรวจสอบคุณภาพของ 

              นวัตกรรมบางสวน มีการทดลองนําไปใชงาน แตไมบอกการปรับปรุงนวัตกรรม 

 4 หมายถึง ระบุท่ีมา/วิธีสรางนวัตกรรมอยางชัดเจนเปนข้ันตอน บอกวิธีการตรวจสอบคุณภาพของ 

             นวัตกรรมบางสวน มีการทดลองนําไปใชงาน และมีการปรับปรุงนวัตกรรม 

9.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1 หมายถึง ระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลบางสวน ไมระบุเปนข้ันตอน อานแลวสับวน 

 2 หมายถึง ระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเปนข้ันตอน แตวิธีการใหรายละเอียดไมชัดเจน 

 3 หมายถึง ระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเปนข้ันตอน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเหมาะสม ขอความ 

              ไมกระชับ เยิ่นเยอ  อานเขาใจยาก 

 4 หมายถึง ระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเปนข้ันตอน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเหมาะสม ขอความ 

             กระชับ อานเขาใจงาย 

9.5 การวิเคราะหขอมูล 

 1 หมายถึง วิธีการวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงคบางสวน 

 2 หมายถึง วิธีการวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงคครบถวน 

 3 หมายถึง วิธีการวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงค ระดับขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห และระบุสถิติ 

              ท่ีใช 

 4 หมายถึง วิธีการวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงคบางสวน รูปแบบการวิจัย ระดับขอมูลท่ีจะ 

             นํามาวิเคราะห และระบุสถิติท่ีใชไดเหมาะสมกับงานวิจัย 

10. ผลการวิจัย 

 1 หมายถึง ผลวิจัยไมสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย หรือขอมูลท่ีไดจากการคนพบ 

 2 หมายถึง ผลวิจัยสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยบางสวน ไมครอบคลุมทุกหัวขอ 

 3 หมายถึง ผลวิจัยสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ตอบปญหาวิจัยครอบคลุมทุกหัวขอ แตขอความไม 

             กระชับ อานเขาใจยาก ไมเขาใจถึงประเด็นท่ีชัดเจนท่ีตองการสรุปในหัวขอนั้นๆ 

 4 หมายถึง ผลวิจัยสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ตอบปญหาวิจัยครอบคลุมทุกหัวขอ ใชขอความ 

             กระชับ อานเขาใจงาย อานแลวเขาใจถึงประเด็นท่ีตองการสรุปในหัวขออยางชัดเจน 
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11. การอภิปรายผล 

 1 หมายถึง อภิปรายผลเปนลําดับตามวัตถุประสงค/สมมติฐานการวิจัย 

 2 หมายถึง อภิปรายผลเปนลําดับตามวัตถุประสงค/สมมติฐานการวิจัย และมีขอสังเกตจากผลการวิจัย 

 3 หมายถึง อภิปรายผลเปนลําดับตามวัตถุประสงค/สมมติฐานการวิจัย และมีขอสังเกตจากผลการวิจัย และ 

             มีทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยรองรับ 

 4 หมายถึง อภิปรายผลเปนลําดับตามวัตถุประสงค/สมมติฐานการวิจัย และมีขอสังเกตจากผลการวิจัย และ 

              มีทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยรองรับผลการวิจัยท่ีคนพบอยางสมเหตุสมผล 

 5 หมายถึง อภิปรายผลเปนลําดับตามวัตถุประสงค/สมมติฐานการวิจัย และมีขอสังเกตจากผลการวิจัย มี 

              ทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยรองรับผลการวิจัยท่ีคนพบ มีความทันสมัยและสมเหตุสมผล สามารถ 

   อภิปรายผลในสวนท่ีสอดคลองหรือขัดแยงกับผลการวิจัย 

12. ขอเสนอแนะ 

 1 หมายถึง เปนขอเสนอแนะท่ีไดผลจากการวิจัย 

 2 หมายถึง เปนขอเสนอแนะท่ีสอดคลองกับผลการวิจัย แตเปนลักษณะภาพรวมไมแยกประเด็น 

              ขอเสนอแนะ 

 3 หมายถึง เปนขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัย มีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชอยางชัดเจน มี 

              ขอเสนอแนะเพ่ือการ วิจัยครั้งตอไปอยางชัดเจน 

 4 หมายถึง เปนขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัย มีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชอยางชัดเจน มี 

              ขอเสนอแนะเพ่ือการ วิจัยครั้งตอไปอยางชัดเจน และขอเสนอแนะมีความเปนไปไดทางทาง 

   ทฤษฎีและปฏิบัติ 

 

*************************************************************** 
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แบบประเมินคุณภาพชุดฝกอบรมดานการสอนภาษาอังกฤษ 
โครงการวิจัย  “การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความรวมมือระหวาง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมลูนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร” 

************************************************************************************* 

ตอนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 
1.9 ช่ือ-นามสกุล....................................................... เบอรโทรศัพท................................. E-mail………………..……………… 

1.10 โรงเรียน....................................อําเภอ..........................จังหวัด…………เขตพ้ืนท่ีการศึกษา……………………..………… 

1.11 เพศ        1) ชาย 2) หญิง 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม 
คําชี้แจง ขอใหทานประเมินผลเก่ียวกับชุดฝกอบรม โดยใสเครื่องหมาย √ ลงในระดับชองระดับการประเมิน 

5  หมายถึง ชุดฝกอบรม/กระบวนการฝกอบรมมีคุณภาพอยูในระดับดมีาก 
4    หมายถึง ชุดฝกอบรม/กระบวนการฝกอบรมมีคุณภาพอยูในระดับด ี
3  หมายถึง ชุดฝกอบรม/กระบวนการฝกอบรมมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง ชุดฝกอบรม/กระบวนการฝกอบรมมีคุณภาพอยูในระดับนอย 
1  หมายถึง ชุดฝกอบรม/กระบวนการฝกอบรมมีคุณภาพอยูในระดับนอยท่ีสดุ 
 

ประเด็นการประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
องคประกอบท่ี 1 ดานเอกสาร/รายงาน      

1. ความสมบูรณของเน้ือหาเอกสาร/รายงานชุดฝกอบรม      
2. การนําเสนอ      

องคประกอบท่ี 2 ดานกระบวนการพัฒนานวัตกรรมชุดฝกอบรม      
3. วัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนานวัตกรรมชุดฝกอบรม      
4. การใชหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรมชุดฝกอบรม      
5. การออกแบบพัฒนานวัตกรรม      
6. กระบวนการ พัฒนานวัตกรรม      
7. การมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมจากผูท่ีเก่ียวของ      
8. ความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรม      

องคประกอบท่ี 3 ดานความสอดคลองหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู       
9. สามารถสรางชุดฝกอบรมไดสอดคลองกับหลักสตูร มาตรฐานในการจัดการเรียนรู 

และแผนการจดัการเรียนรู  
     

10. ออกแบบชุดฝกอบรมการไดอยางสอดคลองกับวัตถุประสงคในการเรียนรู และถูกตอง
ตามลาํดับข้ันการเรียนการสอน 

     

องคประกอบท่ี 4 ดานเนื้อหา       
11. นําเสนอเน้ือหาภาษาอังกฤษในชุดฝกอบรมไดอยางถูกตองและตามลาํดับข้ัน      
12. เลือกใชเน้ือหาและภาษาไดเหมาะสมกับหลักสตูร และระดับของผูเรยีน      
13. ชุดฝกอบรมแสดงใหเห็นไดวา ผูจดัทํามีความรู ความเขาใจเปนอยางดีในดานเน้ือหาท่ี

สอนในชุดฝกอบรม 
     

14. ผสมผสานความรูสาขาตางๆ และทักษะอ่ืนๆ ท่ีสําคัญเขากับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
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ประเด็นการประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
องคประกอบดานท่ี 5 ดานวิธีการสอน เทคนิค และกิจกรรม ในชดุฝกอบรม      

15. เลือกเทคนิค และวิธีการสอนประกอบการใชชุดฝกอบรมไดอยางเหมาะสมกับการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

     

16. จัดกิจกรรมในการเรียนการสอนของชุดการฝกอบรม ไดอยางเหมาะสมกับการเรียนรู      
17. ชุดฝกอบรมสงเสริมสมรรถนะในการเรยีนรูทางภาษา และการเรียนรูแบบรวมมือ       
18. ชุดฝกอบรมสงเสริมใหมีนักเรียนไดมีการฝกและพัฒนา การคิดวิเคราะห สังเคราะห 

และการแกปญหา 
     

19. ชุดฝกอบรมสงเสริมใหเกิดการจดักิจกรรมใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสามารถและ
ความสนใจ 

     

องคประกอบดานท่ี 6 ดานสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู ของชดุฝกอบรม      
20. ใชสื่อและนวัตกรรมในชุดฝกอบรมประกอบการจดัการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนรู 
     

21.  ผลิตสื่อ และเลือกสื่อในชุดฝกอบรมไดอยางคุมคา  มีประสิทธิภาพ      
22. สามารถนําเสนอสื่อในชุดฝกอบรมไดอยางเหมาะสมกับความแตกตางของผูเรียน  
(ความสามารถ ความสนใจ รูปแบบการเรยีนรู) และท่ัวถึงผูเรียน 

     

23. ใชสื่อการเรียนรู นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรยีนรูท่ีหลากหลาย      
องคประกอบดานท่ี  7 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน       
      24. ชุดฝกอบรมสนับสนุนใหมีการใชเทคนิคและวิธีการอยางหลากหลายในการกระตุน 
           ใหผูเรียนไดฝกทํากิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะกับเวลา และกิจกรรม 

     

25. จํานวนเวลาท่ีใชสําหรับชุดฝกอบรม เพ่ือประกอบการเรียนการสอนมีความเหมาะสม      
26. ชุดฝกอบรมสนับสนุนใหผูเรียนมรีะเบียบวินัย และความรับผดิชอบตอการเรียนของ

ตนเองท้ังในและนอกหองเรียน 
 

     

27. ชุดฝกอบรมสนับสนุนใหผูเรียนกลาแสดงความคดิเห็น มสีวนรวมในการเรยีนรูอยาง
กระตือรือรน กลาแสดงความคดิเห็น และโตตอบในสิ่งท่ีเก่ียวของกับบทเรียน 

     

องคประกอบดานท่ี 8  ดานการวัดและประเมินผล       
28. ชุดฝกอบรมสนับสนุนใหมีการประยุกตใชเทคนิคการวัดและประเมินผลในการเรียน

ภาษาอังกฤษไดอยางหลากหลาย และเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสอน 
     

29. ชุดฝกอบรมใชเทคนิคในการสนับสนุนใหผูเรียนมีการประเมินตนเองในการทํา
กิจกรรมตางๆ (self assessment) 

     

30. สามารถนําผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียนจากการใชชุดฝกอบรมไปใชปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู 

     

องคประกอบดานท่ี 9 ภาพรวมดานคุณคาและประโยชนของชุดฝกอบรม      
31. ชุดฝกอบรมชวยการแกปญหาหรอืพัฒนาคุณภาพผูเรียน      
32. ชุดฝกอบรมมีการใชทรัพยากรในการพัฒนาไดอยางเหมาะสม คุมคา และสอดคลอง

กับบริบทของโรงเรียน 
     

33. ชุดฝกอบรมสงเสริมใหเกิดการเรียนรูรวมกัน      
34. ชุดฝกอบรมสงเสริมใหเกิดกระบวนการแสวงหาความรู      
35. ภาพรวมในการนําชุดฝกอบรมไปใช      
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แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเครือขาย 

ตอความสามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

โครงการวิจัย  “การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความรวมมือระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมลูนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร” 

************************************************************************************* 

ตอนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 

เพศ        1) ชาย 2) หญิง 

โรงเรียน......................................อําเภอ............................จังหวัด…….………เขตพ้ืนท่ีการศึกษา……………………..… 

ตอนท่ี 2 ความสามารถในการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
คําชี้แจง ขอใหทานประเมินผลการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูแกนนํา หลังจากเขารับการอบรม 

โดยใสเครื่องหมาย √ ลงในระดับชองระดับการประเมิน 

5  หมายถึง การขยายแนวคดิการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษอยูในระดับดีมาก 
4    หมายถึง การขยายแนวคดิการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษอยูในระดับด ี
3  หมายถึง การขยายแนวคดิการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง การขยายแนวคดิการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษอยูในระดับนอย 
1 หมายถึง การขยายแนวคดิการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษอยูในระดับนอยท่ีสุด 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. ครูแกนนําสามารถสื่อสาร/อธิบายเก่ียวกับวิธีการสอนภาษาอังกฤษไดชัดเจน เขาใจงาย      
2. ครูแกนนําใหการแนะนํา/นิเทศเก่ียวกับวิธีการสอนภาษาอังกฤษอยางสม่ําเสมอ      
3. ครูแกนนํามีความสามารถในการจูงใจใหครูเครือขายสามารถพัฒนาการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

     

4. ครูแกนนําเปดโอกาสใหมีการซกัถามในประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

     

5. ครูแกนนํามีความชัดเจนในการตอบขอซักถามหรือขอสงสัย      
6. ครูแกนนํามีมุมมองหรือแนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีทันสมัย      
7. ครูแกนนํามีมุมมองหรือแนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง 

     

8. ครูเครือขายไดรับความรูเก่ียวกับการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ      
9. ครูเครือขายสามารถนําแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใชประโยชนใน
การจัดการเรยีนการสอนได 

     

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
10. ครูเครือขายสามารถนําแนวคดิในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใชประโยชนใน
การจัดทําวิจัยหรือพัฒนางานวิชาการได 

     

11. ครูเครือขายสามารถนําแนวคดิในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใชประโยชนใน
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูได 

     

12. ครูเครือขายสามารถนําแนวคดิในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปขยายผลใหแก
เพ่ือนครูอ่ืนได 
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ประเด็นสนทนากลุม/แบบสัมภาษณ 

ความคิดเห็นท่ีมีตอสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษ 
 

และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีเขารับการอบรม 
โครงการวิจัย  “การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความรวมมือระหวาง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมลูนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร” 

************************************************************************************* 

คําช้ีแจง   ประเด็นการสัมภาษณสําหรับผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
หรือหวัหนางานวิชาการ 
 

ตอนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 
1.1    ช่ือ-นามสกุล........................................................... เบอรโทร...............................E-mail …………………….…… 
1.2   โรงเรียน......................................................................อําเภอ............................................จังหวัด…………………… 
1.3    เขตพ้ืนท่ีท่ีสังกัด   1) สพป…………………………………………....…เขต………….   

2) สพม.…………………………………………...…เขต…………. 
  

1.4  สัมภาษณเมื่อวันท่ี…………………เวลา…………..สถานท่ี ......................................................................................... 
 

ตอนท่ี  2  ประเด็นการสัมภาษณ 
1.  ครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามโครงการ มีพัฒนาการดานสมรรถนะการสอนอยางไรบาง 

2.  ครูภาษาอังกฤษตามโครงการ ไดชวยพัฒนาวิชาชีพเพ่ือนครูภาษาอังกฤษอยางไรบาง เชน เทคนิค วิธีสอน สื่อ นวัตกรรมการ
เรียนภาษาอังกฤษ เปนตน 

3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึนหรือไม  อยางไรบาง 

4.  การพัฒนาวิชาชีพตามโครงการดังกลาว ชวยขับเคลื่อนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแกครูและนักเรียนอยางไร  และมี
ผลกระทบตอการเรียน และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศอยางไรบาง 

5.  หากมีโครงการลักษณะน้ีอีก  ทานคิดวาจะสงบุคลากรของทานเขารวมอีกหรือไม  เพราะเหตุใด 

6.  ในความคิดเห็นของทาน  ครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมควรมคีุณลักษณะอยางไร  และควรมรีูปแบบ(Model)การพัฒนา
วิชาชีพ  สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษอยางไร  
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แบบสัมภาษณเชิงลึก 
ความคิดเห็นท่ีมีตอสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษ 

โครงการวิจัย  “การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความรวมมือระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมลูนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร” 

************************************************************************************* 
คําช้ีแจง   ประเด็นการสัมภาษณเชิงลึก สําหรับศึกษานิเทศก 
 

ตอนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 

1.1    ช่ือ-นามสกุล..................................................เบอรโทรศัพท.........................................E-Mail…………………………. 

1.2    เขตพ้ืนท่ีท่ีสังกัด   1) สพป…………………………………....…เขต……………………….…….   

2) สพม.…………………………………...…เขต……………………………. 

1.3  สัมภาษณเมื่อวันท่ี……………………………เวลา……………………สถานท่ี……………………………………….. 

ตอนท่ี 2  ประเด็นการสัมภาษณ  
1.  จากการสังเกตการสอน  ครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมตามโครงการ มีพัฒนาการดานสมรรถนะการสอน
ภาษาอังกฤษอยางไรบาง  และมีตัวบงชี้อะไรบางท่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพ 
2.  ครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมไดขยายผลองคความรูและประสบการณแกเพ่ือนครูภาษาอังกฤษอยางไรบาง  
และผลท่ีไดรับสงผลตอการพัฒนาการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
และทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียน อยางไรบาง 
3.   ในการขยายผล  ครภูาษาอังกฤษท่ีเปนเครือขาย สามารถนํานวัตกรรมของครูท่ีผานการอบรมไปใชประโยชนใน

การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลงานวิชาการอยางไรบาง 

4.   ผลการสังเกตการสอนของศึกษานิเทศกตอครูท่ีผานการอบรมและครูเครือขาย ทําใหการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการไปในทางท่ีดีข้ึนหรือไม  อยางไร 

5. ในความคิดเห็นของศึกษานิเทศกคิดวา ครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม ควรมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคอยางไร  

และควรมีรูปแบบ (Model) การพัฒนาวิชาชีพ  สมรรถนะการเปนครูภาษาอังกฤษอยางไร 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู  
โครงการวิจัย  การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความรวมมือระหวาง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมลูนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร 
********************************************************************************************** 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1.12 โรงเรียน.................................................................................อําเภอ............................................จังหวัด…………………… 
1.13 เพศ       1) ชาย 2) หญิง 

 1.3   ระดับช้ันท่ีนักเรยีนกําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2555 
 

    1) ประถมศึกษาปท่ี 1 2) ประถมศึกษาปท่ี  2  3) ประถมศึกษาปท่ี 3 

    4) ประถมศึกษาปท่ี 4 5) ประถมศึกษาปท่ี 5  6) ประถมศึกษาปท่ี 6 

    7) มัธยมศึกษาปท่ี 1  8) มัธยมศึกษาปท่ี 2  9) มัธยมศึกษาปท่ี 3 

    10) มัธยมศึกษาปท่ี 4  11) มัธยมศึกษาปท่ี 5  12) มัธยมศึกษาปท่ี 6 

 1.4    ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2554  ไดเกรด………………. 

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของนักเรียนตอพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
คําชี้แจง  แบบสอบถามฉบับน้ี ใชสําหรับสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนกับครูภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาอังกฤษหรือ

ครูเครือขาย โดยใสเครื่องหมาย √ ลงในระดับชองระดับการประเมินตนเอง  

3  หมายถึง มีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการสอนของครูภาษาอังกฤษในระดับมาก 
2  หมายถึง มีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการสอนของครูภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง 
1  หมายถึง มีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการสอนของครูภาษาอังกฤษในระดับนอย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

3 2 1 
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน    
1. ครูนําเขาสูบทเรียนดวยคําถาม เกม เพลง หรือวิธีการอ่ืนท่ีนาสนใจ    
2. ครูสามารถสอน/อธิบายไดชัดเจน เขาใจงาย    
3. ครูจัดกิจกรรมการเรยีนรูท่ีมีข้ันตอนการสอนท่ีหลากหลาย     
4. ครูเปดโอกาสใหมสีวนรวมในช้ันเรียนอยางเต็มท่ี    
5. ครูตอบขอซักถามหรือขอสงสัยไดอยางชัดเจนและเขาใจ    
6. ครูใชสื่อการเรยีนรูท่ีมีความหลากหลายทําใหเขาใจบทเรียนไดงาย    
7. ครูมีวิธีการวัดและประเมินผลหลากหลายและชัดเจน    
8. ครูมีเวลาใหคําปรึกษานอกเวลาเรียน    

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

3 2 1 
ดานประโยชนท่ีไดรับ    
9. นักเรียนมีความรูความเขาใจในการเรยีนภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน    
10. นักเรียนมีความมั่นใจในการใชทักษะทางภาษา การฟง พูด อาน และเขียนมากข้ึน    
11. นักเรียนสามารถบูรณาการความรูในการเรียนภาษาอังกฤษกับรายวิชาอ่ืนๆได    
12. นักเรียนสามารถนําความรูในการเรยีนภาษาอังกฤษไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได    

รวมคะแนน  



193 
 

  

 ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
.................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... .............................. 

 

 

           ใหนักเรียนเขียนลักษณะของครูภาษาอังกฤษในดวงใจลงในชองวางท่ีกําหนดให 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูภาษาอังกฤษ

ในดวงใจ ขอ 1  ......................................... 

.................................................. 

 

ขอ 2   ........................................ 

....................................................

 

ขอ 3  ......................................... 

....................................................

 

¤ÃÙÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉã¹´Ç§ã¨ 



194 
 

ประเด็นสัมภาษณผูบริหารสถาบันภาษาอังกฤษและผูประสานงานโครงการ 
 

 “พัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร” 

 
 

คําช้ีแจง  ประเด็นสัมภาษณสําหรับผูบริหารสถาบันภาษาอังกฤษและผูประสานโครงการ  
 

ตอนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 

 ช่ือ-นามสกุล...........................................................................................…ตําแหนง……………………………………………….…… 
  

สัมภาษณเมื่อวันท่ี…………………..…..……เวลา…………….………..สถานท่ี ......................................................................................... 
 

ตอนท่ี  2  ประเด็นสัมภาษณ 

1.  ทานคิดวาครูภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษท่ี 21 ควรมีคณุลักษณะอันพึงประสงคอยางไร 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ในฐานะท่ีทานเปนผูบริหาร/ผูประสานโครงการสถาบันภาษาอังกฤษทานมีมุมมองตอการเตรียมครูภาษาอังกฤษรเขาสูประชาคม
อาเซียน อยางไร  
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ทานคิดวาสมรรถนะการสอนของครูภาษาอังกฤษในดานตางๆตอไปน้ี ควรมีคณุลักษณะอยางไร 
   3.1 ดานความรู ....................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    3.2 ดานทักษะ ........................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    3.3  ดานคณุลักษณะ /เจตคต ิ ................................................................................................................................................ 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.  ทานคิดวารูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ควรมีรูปแบบใดบาง อยางไร และมลีักษณะอยางไร  

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 



195 

 

รายช่ือนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูรวมเก็บขอมูล 

1. ผูชวยศาสตราจารย รุจิราพร  รามศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต 

                                                    กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

2. นายบุญฤทธิ์  ปยะศรี   โรงเรียนซับใหญวิทยาคม  จังหวัดชัยภูมิ 

3. นางสาวฉวีวรรณ  ตาลสุก  โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม จังหวัดระนอง 

4. ศน.จตุพร  จันทรเรือง   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 

5. ดร.โชติมา  หนูพริก   สํานักทดสอบทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

6. ศน. เพชร ี   ชัยมูล                          สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 2 

7. อาจารยดวงหทัย  โฮมไชยวงศ            คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

8. นางฉลอง     รัตนพงษ                      คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธาน ี

9.นางสาวอุษา มะหะหมัด                     โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 



สารบัญ 
                                                                                                                             

หนา 
คํานํา 
บทคัดยอภาษาไทย .......................................................................................................................  ค 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ..................................................................................................................        ฉ 
บทสรุปผูบริหาร  ...........................................................................................................................        ฌ 
บทสรุปผูบริหารภาษาอังกฤษ .......................................................................................................        ต  
สารบญั  ........................................................................................................................................        ฟ  
สารบัญตาราง ...............................................................................................................................        ม  
สารบัญภาพ ..................................................................................................................................        ร  
 
บทท่ี                                                                                                                                             
1 บทนํา ................................................................................................................................  1  
  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย ..........................................................................  1 
 กรอบแนวคิดการวิจัย ......................................................................................................  5 
 วัตถุประสงคของการประเมินผลโครงการ ........................................................................  8 
 ขอบเขตการวิจัย  .............................................................................................................  9 
 นิยามศัพทเฉพาะ .............................................................................................................         10 
2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  .....................................................................................................        13
  แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และงานวิจัยเก่ียวกับการประเมินโครงการ....................................      14  
 แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาครู.................................................      34 
 แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และงานวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอน ..........................         55 

แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และงานวิจัยเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ สมรรถนะการสอน
ภาษาอังกฤษ ...................................................................................................................         63 

3  วิธีดําเนินการวิจัย  .............................................................................................................        78 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง ..............................................................................................    80 
 แบบแผนการวิจัย.............................................................................................................    80 
 วิธีดําเนินการวิจัย ............................................................................................................    81 
  ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน .....................................................................         81 
  ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ ...............................................    84 
  ข้ันตอนท่ี 3 การสังเคราะหผลการประเมินเพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ 
  และคุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสู 
  ประชาคมอาเซียน .................................................................................................    98 

 

ฟ 

 



สารบัญ (ตอ) 

บทท่ี                                                                                                    หนา 

4  ผลการวิเคราะหขอมูล........................................................................................................  102 
 ตอนท่ี 1  ผลการประเมินพัฒนาการการสอนภาษาอังกฤษและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
การปฏิบัติงานของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม .......................................................................       102
 ตอนท่ี 2  ผลการประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการ 
อบรมใน 4 ดาน .............................................................................................................................       107       
 ตอนท่ี 3  ผลการประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการ 
อบรมตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาตางประเทศ .........................................................................................................................  116   
 ตอนท่ี 4  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และความคิดเห็นของ 
นักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม .......       129 
 ตอนท่ี 5  เสนอรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน ..........................................       142    
5  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ....................................................................................       148 
 สรุปผลการวิจัย ................................................................................................................       149 
 อภิปรายผลการวิจัย .........................................................................................................       151 
 ขอเสนอแนะ ....................................................................................................................       158 
บรรณานุกรม  .........................................................................................................................       160
ภาคผนวก ก   ……....................................................................................................................     168
ภาคผนวก ข   ........................................................................................................................       171 
รายช่ือผูรวมเก็บขอมูล............................................................................................................       195 
ประวัติผูวิจัย   ........................................................................................................................       196 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภ 

 



 
สารบัญตาราง 

 
ตาราง                                                                                                    หนา  

1 องคประกอบการพัฒนาสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ .................................................  70 
2 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนท่ี 1 ประเมินพัฒนาการการสอนภาษาอังกฤษและการ 
 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม .....................  84 
3 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ข้ันตอนท่ี 2.1 ประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของ 
 ครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมใน 4 ..............................................................................  91 
4 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ข้ันตอนท่ี 2.2 ประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครู 
 ท่ีผานการอบรมตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระ 
 การเรียนรูภาษาตางประเทศ และศึกษานิเทศก ……............................................................... 95     
5 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ข้ันตอนท่ี 2.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และ                 
        ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษ                
        ท่ีผานการอบรม ...............................................................................................................  98 
6 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ข้ันตอนท่ี 3 เสนอรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะ 
        อันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน ......  101 
7 ขอมูลท่ัวไปของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม ......................................................................103 
8 ผลการประเมินตนเองเก่ียวกับพัฒนาการดานการสอนภาษาอังกฤษ และการ 
 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม...................         104 
9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละของคาเฉลี่ยความสามารถในการ 
 เขียนหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรู ........................................................... ......       107 
10 ผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  .........................................................     108 
11 ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัย สือ่ นวัตกรรมท่ีเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ ................. 110 
12 ผลการประเมินคุณภาพชุดฝกอบรมกานการสอนภาษาอังกฤษ ............................................. 111 
13 ความคิดเห็นของครูเครือขายตอพฤติกรรมการขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียน 
 การสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม ................................................. 115 
14 ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และหัวหนากลุมสาระการ 
 เรียนรูภาษาตางประเทศ ท่ีมีตอสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษ 
 ท่ีผานการอบรม ........................................................................................................................123 
15 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการ 
 เรียนรูจากครูท่ีเขารับการอบรม ....................................................................................... 129 

 
 
 

ม 

 



 
สารบัญตาราง (ตอ) 

 
ตาราง                                                                                                    หนา  

 
16 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนตอพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน 
 ของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม ............................................................................... .  130 
17 คุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสู 
 ประชาคมอาเซียน ................................................................................................................. 131 
18 ความคิดเห็นของผูบริหารสถาบันภาษาอังกฤษ และผูบริหารงานโครงการ ......................... 132 
19 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษท่ีมีตอสมรรถนะและคุณลักษณะ 
 ของครูภาษาอังกฤษ ............................................................................................. ..........  137 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย 

 



 
สารบัญแผนภาพ 

 
แผนภาพ                                                                                                   หนา  

1  กรอบแนวคิดการวิจัย ......................................................................................................  8 
2 แบบจําลองการสนับสนุน (Stake’s Countenance Model)……………………………………..      26 
3  รูปแบบการประเมินผลกระทบของโครงการ ..................................................................... 29 
4 กระบวนการวางแผนการจัดการเรียนรู .............................................................................  62 
5 ทักษะท่ีแรงงานไทยขาดแคลนดานการผลิต .................................................................... .  66 
6 มิติการเรียนภาษา .............................................................................................................  72 
7 กรอบดําเนินการวิจัย ......................................................................................................... 79 
8 รูปแบบการพัฒนาครู ........................................................................................................  143 
9 คุณลักษณะอันพึงประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคม 

อาเซียน.............................................................................................................................  147 
 

  
  

    
 

ร 

 


	การประเมินโครงการ
	เล่มรายงานประเมินครูภาษาอังกฤษ
	คำนำ
	บทคัดย่อไทย อังกฤษ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงประเมิน โดยผสมผสานรูปแบบการประเมินโครงการของไทเลอร์ที่เป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  รูปแบบการประเมินของสเตค (A Countenance Model)  ที่เน้นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คาดหวังโด...
	วัตถุประสงค์
	แหล่งข้อมูล
	แหล่งข้อมูลบุคคล ประกอบด้วย
	1. แหล่งข้อมูลที่ได้จากครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 43 คน ประเมินตนเองเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการสอนภาษาอังกฤษและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และสนทนากลุ่มเกี่ยวกั...
	2. แหล่งข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หรือหัวหน้างานวิชาการ
	ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ
	เป็นขั้นตอนการประเมินสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการเสนอรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ 4 ขั้นตอนย่อย ประกอบด้วย
	ขั้นตอนที่ 2.1 ประเมินพัฒนาการการสอนภาษาอังกฤษฯ
	วัตถุประสงค์
	ประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านความสามารถในการเขียนหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2) ด้านพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 3) ด้านความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียน...
	แหล่งข้อมูล
	แหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย
	1. หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
	2. รายงานวิจัยในชั้นเรียนและผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
	3. ชุดฝึกอบรมของครูที่ผ่านการอบรม (Module)
	แหล่งข้อมูลบุคคล  ประกอบด้วย
	1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 63 คน เพื่อประเมินพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
	2. ครูเครือข่ายของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 400 คน ในการขยายผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม
	วัตถุประสงค์
	เพื่อประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
	แหล่งข้อมูล
	แหล่งข้อมูลบุคคล  ประกอบด้วย
	ขั้นตอนที่ 2.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม
	เป็นขั้นตอนการประเมินเพื่อใช้ในการเสนอรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ แหล่งข้อมูล  ตัวแปรที่ศึกษา และวิธีดำเนินการดังนี้
	วัตถุประสงค์
	เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม
	แหล่งข้อมูล
	แหล่งข้อมูลเอกสาร คือ
	การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
	เป็นขั้นตอนการสังเคราะห์ผลการประเมินเพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ แหล่งข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา และวิธีดำเนินการดังนี้
	วัตถุประสงค์
	เพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	แหล่งข้อมูล
	แหล่งข้อมูลเอกสาร คือ
	การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ

	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บทสรุปสำหรับผู้บริหาร1
	บรรณานุกรม
	ปกใน
	ประวัติผู้วิจัย
	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
	บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
	การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	ภาคผนวก ก-ข
	รายชื่อผู้ร่วมเก็บข้อมูล
	สารบัญ


