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บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต ประชากรประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน 
รวมจํานวน 16 คน เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา การแจก
แจงความถี่ และหาคารอยละ นําเสนอผลการวิเคราะหเปนความเรียงในภาพรวม และตารางประกอบคําบรรยาย  
           ผลการวิจัยพบวา : 
           1) งานบริหารหลักสูตร ผูบริหารโรงเรียนศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตร ดําเนินการเตรียมบุคลากรในโรงเรียน จัดครูเขาสอน จัดตารางสอน จัดบริการวัสดุหลักสูตรและส่ือการ
เรียนการสอน จัดส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ แกผูใชหลักสูตร ดําเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
และประชาสัมพันธหลักสูตรแกผูปกครองและชุมชน ผูบริหารไมประสบปญหาในการบริหารหลักสูตร 
           2) งานสอน ครูผูสอนทําความเขาใจในหลักสูตรแกนกลางและปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความ
ตองการของทองถิ่น มีการวางแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดทําแผนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
พัฒนาและใชส่ือการเรียนการสอน จัดสอนซอมเสริม และวัดและประเมินผลการเรียนรู ครูผูสอนสวนใหญไมประสบปญหา
ในการสอน สําหรับครูผูสอนที่ประสบปญหา ปญหาไดแก ครูผูสอนมีภาระงานมากทําใหไมมีเวลาในการทําความเขาใจ
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดอยางลึกซ้ึง มีกิจกรรมอ่ืนเขามาแทรกในระหวางปการศึกษาทําใหการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ไมเปนไปตามกําหนด  
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Abstract 
 The research aimed to investigate the state and problems of curriculum implementation in the 
foreign language ( English ) strand at the primary level in Saint Joseph Convent School. The respondents 
were 16 English language teachers. An interview was used in this study. The data were analyzed using 
content analysis. The information was represented in a descriptive form and tables with description. The 
questionnaire was analyzed using frequency and percentage. The results were as follows.  
1) In curriculum administration, school administrators studied and analyzed the curriculum and 
curriculum documents. They provided staff, the teaching schedules, educational resources and other 
facilities for this learning area. In addition, they also publicized the curriculum. The second important 
result was the instructional aspect. The curriculum was adopted by teachers in accordance with the 
community needs. Instructional plans as well as extra curricular activities were prepared, instructional 
materials were developed, and remedial teaching, as well as measurement and evaluation processes, 
was organized. No problem was found in the curriculum administration. 2) In the instruction tasks, 
teachers studied the curriculum, modified learning activities to fit local state and needs, and planned 
and arranged the teaching activities. They also developed and used instructional materials, offered 
remedial teaching and provided the learning assessment and evaluation tools. The problem was that 
teachers had insufficient time to study and understand the curriculum because they were 
overburdened by other tasks.   

คําสําคัญ : การใชหลักสูตร, ระดับประถมศึกษา, กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
Keywords : CURRICULUM IMPLEMENTATION,  PRIMARY LEVEL, 

       THE FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) STRAND 
 

บทนํา  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ในวรรคสอง มาตรา 27 

ที่วา “ใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหน่ึง ในสวนที่
เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” (ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล, 2545) โดยมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เปนกรอบการดําเนินการในการจัดทําหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในแตละระดับ 
ซึ่งนําไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน ทองถ่ินและสถานศึกษา
ไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะที่จําเปนสําหรับการ
ดํารงชีวิตในสังคมทีม่ีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต การยึด
หลักสูตรแกนกลางของประเทศเปนกรอบ และทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งมีความสําคัญตอ
การพัฒนาผูเรียนในทุกๆ ดาน ช้ีแนะใหผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษา ใหสามารถจดัการเรียนรู ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองในดานความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคจนบรรลุผลตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา สถานศึกษาจะตองม ี
การวิเคราะหความตองการของชุมชน ความตองการของผูเรียนหลายๆ ดานประกอบกัน แลวนํามากําหนด
วิสัยทัศน เปาหมาย และมาตรฐานการเรียนรู และจะตองจัดทําสาระการเรียนรู โดยใหมีความเหมาะสมกับ
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พัฒนาการของผูเรียนในแตละชวงช้ัน โดยตองจัดทําสาระการเรียนรู ทั้งรายวิชาที่เปนพื้นฐาน และรายวิชาที่
ตองการเรียนเพิ่มเติมเปนรายปหรือรายภาค (วัฒนาพร  ระงับทุกข, 2545)  

ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงในชีวิตประจําวัน 
เน่ืองจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความ
เขาใจตนเองและผูอื่นดีข้ึน เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษา 
ตางประเทศเพื่อการสื่อสารได รวมทั้งเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและกวางข้ึน และมีวิสัยทัศนในการดําเนิน
ชีวิต ภาษาตางประเทศที่เปนสาระการเรียนรูพื้นฐาน ซึ่งกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
คือ ภาษาอังกฤษ สวนภาษาตางประเทศอื่น เชน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุน อาหรับบาล ีและภาษากลุม
ประเทศเพื่อนบาน หรือภาษาอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทํารายวิชาและจัดการเรียนรูตาม
ความเหมาะสม 

จากการจัดอันดับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพื้นฐานหรือ O-NET กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ ปการศึกษา 2554 สูงสุด 50 อันดับแรก จากจํานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 2,875 โรง 
พบวา โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต ไดคะแนนเฉลี่ย 295.73 คะแนน จัดอยูในอันดับที่ 11 ของประเทศ 
เน่ืองจากโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนตมีเปาหมายในการพัฒนาการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตร จะเปนแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงสภาพและปญหาการใชหลักสูตร 
เพื่อใหไดขอมูล อันจะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรที่ใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็ม
ตามศักยภาพและเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพย่ิงข้ึนตอไป 
 
วัตถุประสงค    

1. เพื่อศึกษาสภาพการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต  

2. เพื่อศึกษาปญหาการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต  

 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานประชากร 
 ประชากรที่ศึกษาไดแก ผูที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนเชนตโยเซฟคอนเวนต ประกอบดวยผูบริหารจํานวน 2 คน ไดแก หัวหนาฝายวิชาการ 
และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และครูผูสอน จํานวน 14 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 16 คน 

ขอบเขตดานเน้ือหา 
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 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต โดยใชกรอบแนวคิดของ ใจทิพย  
เช้ือรัตนพงษ (2539) ในการวิจัยครั้งน้ีไมศึกษาเรื่องการจัดแผนการเรียน ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการบริหาร
หลักสูตร เน่ืองจากไมไดมีการจัดแผนการเรียนในระดับประถมศึกษา การศึกษาการใชหลักสูตรประกอบดวย 
 2 งาน ไดแก  

1. งานบริหารหลักสูตร 
1.1 การศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตรตางๆ 
1.2 การเตรียมบุคลากรในโรงเรียน 
1.3 การจัดครูเขาสอน 
1.4 การจัดตารางสอน 
1.5 การจัดบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
1.6 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ แกผูใชหลักสูตร 
1.7 การนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
1.8 การประชาสัมพันธหลักสูตรแกผูปกครองและชุมชน 

2. งานสอน 
2.1 การทําความเขาใจในหลักสูตรแกนกลางและปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพ 

ความตองการของทองถ่ิน 
2.2 การวางแผนการสอน 
2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2.4 การพัฒนาและใชสื่อการเรียนการสอน 
2.5 การจัดสอนซอมเสริม 
2.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม 
ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ สําหรับผูบริหาร ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูใหสัมภาษณ วิเคราะหโดยการแสดงขอมูลดวย 
การบรรยาย 
 ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพ และปญหาการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา วิเคราะหโดยการวิเคราะหเน้ือหา และนําเสนอผลการวิเคราะหเปนความ
เรียง  
ฉบับที่ 2 แบบสอบถาม สําหรับครูผูสอนซึ่งมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบ
ปลายเปด (Open- ended) ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี 
และหาคารอยละ พรอมนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพ และปญหาการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา วิเคราะหโดย การแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ พรอมนําเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 
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  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยขอหนังสือจากสาขาวิชานิเทศการศึกษาถึงผูบริหารโรงเรียนเซนตโยเซฟ
คอนเวนต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อขอความอนุเคราะหในการใหขอมูล
เกี่ยวกับสภาพและปญหาการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถม 
ศึกษา โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต และทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
 
ผลการวิจัย 

การนําเสนอผลการวิจัยแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครผููสอน สรุปไดดังน้ี 

สถานภาพของผูบริหารโรงเรียนทั้งหมดเปนเพศหญิง อายุ 49 ป และ 31 ป สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูบริหาร ระหวาง 1 - 4 ป ไดรับการประชุม อบรม สัมมนาใน 
การใชหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 และเคยเขารวมประชุมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการใชหลักสูตรกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

สถานภาพของครูผูสอนทั้งหมดเปนเพศหญิง สวนใหญอายุระหวาง  41 - 50 ป สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีประสบการณในการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับประถมศึกษา 11 ป
ข้ึนไป สวนใหญมีจํานวนคาบที่สอน 16-20 คาบตอสัปดาห ภาระงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายนอกเหนือจาก
งานสอน ไดแก งานวิชาการ รองลงมาคืองานกิจการนักเรียน โดยครูผูสอนทั้งหมดไดรับการอบรม สัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การจัดกิจกรรม
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ รองลงมาคือดานการจัดทําสื่อและแนวทางการใชสื่อ 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพและปญหาการใชหลักสูตร ผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครผููสอน 
1. งานบริหารหลักสูตร  

1.1 การศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรตางๆ  
การศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรตางๆ พบวา 

ผูบริหารโรงเรียนทําการศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยการศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และเอกสารประกอบหลักสูตรตางๆ  

ผูบริหารโรงเรียนไมประสบปญหาในการศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและ
เอกสารประกอบหลักสูตรตางๆ  

1.2 การเตรียมบุคลากรในโรงเรียน 
การเตรียมบุคลากรในโรงเรียน พบวา ผูบริหารโรงเรียนดําเนินการคัดเลือกครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

โดยการตรวจสอบวุฒิการศึกษาเพื่อ พิจารณาคุณวุฒิและประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษ การสอบ
ขอเขียนเพื่อวัดความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ การสอบการปฏิบัติการสอนจริงในหองเรียนเพื่อวัด
ทักษะ เทคนิค และวิธีสอน การสอบสัมภาษณ เพื่อสังเกตบุคลิกภาพของผูสมัคร และเจตคติในวิชาชีพครู 
เตรียมบุคลากรเกี่ยวกับการใชหลักสูตรโดยประชุมช้ีแจงขอมูลดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร อบรม
การใชหลักสูตร การจัดทําสื่อการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู วัยของผูเรียนและ
เน้ือหาวิชา  
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ผูบริหารโรงเรียนไมประสบปญหาในการเตรียมบุคลากรในโรงเรียน  
1.3 การจัดครูเขาสอน 
การจัดครูเขาสอน พบวา ผูบริหารโรงเรียนกําหนดเกณฑในการจัดครูเขาสอน ซึ่งพิจารณาจากความ

เหมาะสมของครูผูสอน โดยจัดตามวุฒิการศึกษา ความรูความสามารถ ความถนัด และประสบการณ 
ผูบริหารโรงเรียนไมประสบปญหาในการจัดครูเขาสอน  

     1.4 การจัดตารางสอน 
การจัดตารางสอน พบวาผูบริหารโรงเรียนมีเกณฑในการจัดตารางสอน  โดยกําหนดจากจุดมุงหมาย

ของหลักสูตร ความเหมาะสมของเน้ือหาวิชา ความเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน และคาบเวลา
เรียน จัดใหมีการเรียนภาษาอังกฤษ 6 คาบตอสัปดาห ประกอบดวยครูผูสอนที่เปนคนไทย 3 คาบและ
ครูผูสอนที่เปนชาวตางชาติ 3 คาบ  

ผูบริหารโรงเรียนไมประสบปญหาในการจัดตารางสอน  
1.5 การจัดบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
การจัดบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน พบวา ผูบริหารโรงเรียนจัดบริการวัสดุหลักสูตร

ใหแกครูผูสอน โดยครูผูสอนสามารถขอใชวัสดุหลักสูตรไดจากหัวหนางานพัสดุ-ครุภัณฑ นอกจากวัสดุ
หลักสูตรดังกลาวแลว ผูบริหารโรงเรียนไดจัดเตรียมเอกสารประกอบการใชหลักสูตร ไดแกหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 2551 คูมือการใชหลักสูตร คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเอกสารประกอบ 
การกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล สําหรับการจัดบริการสื่อการเรียนการสอนที่ผูบริหารโรงเรียน
จัดบริการใหกับครูผูสอนไดแก หนังสือประกอบการเรียน สื่อมัลติมีเดีย และจัดใหมีการแนะนําการใชสื่อและ
สาธิตการใชสื่อ จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหครูผูสอนพัฒนาการใชสื่อ  

ผูบริหารโรงเรียนไมประสบปญหาในการจัดบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  
1.6 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ แกผูใชหลักสูตร 
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ แกผูใชหลักสูตร พบวา ผูบริหารโรงเรียนจัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกตางๆ แกผูใชหลักสูตร ไมวาจะเปนอุปกรณหรือสถานที่สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน 
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายโปรเจคเตอร โทรทัศน หองสมุด หองปฏิบัติการทางภาษา การจัดหองเรียนใหมี
บรรยากาศที่สงเสริมการเรียนการสอน เชน มีมุมสงเสริมการอานในทุกหองเรียน  

ผูบริหารโรงเรียนไมประสบปญหาในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ แกผูใชหลักสตูร  
1.7 การนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
การนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร พบวา ผูบริหารโรงเรียนวางแผนการนิเทศติดตามผล

การใชหลักสูตร โดย จัดประชุมหาแนวทางการดําเนินงาน จัดโครงการนิเทศติดตามผลการใชหลักสูตร โดยใช
กิจกรรมการนิเทศ ไดแก การใหคําแนะนําปรึกษา การอบรม การประชุมปฏิบัติการ การสาธิตการสอน 
การศึกษาเอกสารทางวิชาการ การเย่ียมช้ันเรียน และการสังเกตการสอน และการดําเนินการนิเทศติดตามผล
ตามแผนการดําเนินงาน กําหนดผูรับผิดชอบในการนิเทศติดตามผลการใชหลักสูตร โดยดําเนินการนิเทศ 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร โดยประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน และประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจของนักเรียน ความพึงพอใจ
ของผูปกครองตอการใชหลักสูตร และความเหมาะสมของหลักสูตร โดยการใชแบบสอบถาม และเมื่อไดรับ
ขอเสนอตางๆ แลวจึงนําไปปรับปรุงหลักสูตรตอไป  

ผูบริหารโรงเรียนไมประสบปญหาในการนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร  
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1.8 การประชาสัมพันธหลักสูตรแกผูปกครองและชุมชน 
การประชาสัมพันธหลักสูตรแกผูปกครองและชุมชน พบวา ผูบริหารโรงเรียนจัดประชาสัมพันธการใช

หลักสูตรในรูปแบบการประชุมผูปกครองในชวงเวลาเปดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  นอกจากน้ียังจัดทํา
แผนปายประชาสัมพันธภายในโรงเรียน การประชาสัมพันธการใชหลักสูตรทางเว็บไซต การจัดกิจกรรม 
วันวิชาการ โดยสื่อที่ใชคือ เอกสารแผนพับ แผนปายประชาสัมพันธ และเว็บไซตของโรงเรียน 

ผูบริหารโรงเรียนไมประสบปญหาในการประชาสัมพันธหลักสูตรแกผูปกครองและชุมชน  
2. งานสอน  

 2.1 การทําความเขาใจในหลักสูตรแกนกลางและปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความ
ตองการของทองถ่ิน พบวา ครูผูสอนทั้งหมดทําความเขาใจมาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัด เพื่อนํามาปรับ
เน้ือหาการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของ
ทองถ่ิน โดยศึกษาหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร เอกสารคูมือตางๆ เกี่ยวกับ มาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวช้ีวัด เขารับการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับเน้ือหาการเรียนรูใหสอดคลองกับ
สภาพและความตองการของทองถ่ิน  ศึกษาสภาพปจจุบัน และความตองการของทองถ่ินเพื่อปรับเน้ือหา 
การเรียนรู 

ครูผูสอนสวนใหญไมประสบปญหาในการทําความเขาใจหลักสูตรแกนกลางและปรับหลักสูตรให
สอดคลองกบัสภาพและความตองการของทองถ่ิน สําหรับครูผูสอนที่ประสบปญหา ปญหาไดแก ขาดความรู
ความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัดเพื่อปรับเน้ือหาการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพและความ
ตองการของทองถ่ิน และครูผูสอนมีภาระงานมากทําใหไมมีเวลาในการทําความเขาใจมาตรฐานการเรียนรู 
และตัวช้ีวัดอยางลึกซึ้ง  
 2.2 การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู พบวา ครูผูสอนทั้งหมดวางแผนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทั้ง
ภาคเรียน โดยวางแผนการจัดทําสื่อการเรียนการสอน และวางแผนการจัดทําเครื่องมือวัดผลการเรียนรู  
 ครูผูสอนสวนใหญไมประสบปญหาในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  
 2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมเสริมหลักสูตร พบวา ครูผูสอนทั้งหมดมีหลักการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน จัดกิจกรรมการเรียนรูสวนใหญสงเสริมทักษะการพูด  
การอาน และการฟง ดานวิธีสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา สวนใหญครูผูสอนใชวิธีสอนโดยการใช
เกม การนําเหตุการณในปจจุบันมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การสรางสถานการณจําลอง และการแสดง
บทบาทสมมติ ดานการใชภาษาในการสื่อสารในระหวางการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู พบวา ครูผูสอนทั้งหมด
ใชภาษาไทยมากกวาภาษาอังกฤษ  
      ครูผูสอนสวนใหญ ไมประสบปญหาในการจัดกิจกรรมการ เรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับครูผูสอนที่ประสบปญหา ปญหาไดแก ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
สําหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานความรูแตกตางกัน ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะ 
การเขียน มีกิจกรรมอื่นเขามาแทรกในระหวางปการศึกษาทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไมเปนไปตาม
กําหนด แผนการจัดการเรียนรูไมเหมาะสมกับเน้ือหาและกิจกรรม ขาดทักษะในการวัดและประเมินผล และ
ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

     ดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พบวา ครูผูสอนทั้งหมด
ดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการพูด และจัดกิจกรรม Summer 
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Course ในตางประเทศ รองลงมาเปนการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการฟง จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูจาก
สิ่งรอบตัว เชน โฆษณา หนังสือพิมพตามลําดับ  
 ครูผูสอนสวนใหญไมประสบปญหาในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับครูผูสอนที่ประสบปญหา ปญหาไดแก มีภาระงานมากทําใหการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศทําไดไมเต็มที่ และตารางเรียนเต็ม ทําใหไมมีเวลาใหจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
 2.4 การพัฒนาและการใชสื่อการเรียนการสอน พบวา ครูผูสอนทั้งหมดมีวิธีการเลือกใชสื่อการเรียน 
รูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยเลือกใชสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด 
เน้ือหา และผูเรียน รองลงมาเปนการเลือกใชสื่อการเรียนรูที่หาไดงายในทองถ่ิน  ดานการดําเนินการพัฒนา 
สื่อการเรียนรู พบวา ครูผูสอนทั้งหมดมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู ซึ่งสวนใหญใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดทํา
สื่อการเรียนรู สื่อการเรียนรูที่ครูจัดทําไดแก การแตงหนังสืออานประกอบ  
 ครูผูสอนสวนใหญไมประสบปญหาในการพัฒนาและการใชสื่อการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับครูผูสอนที่ประสบปญหา ปญหาไดแก ครขูาดความรูความเขาใจในการใชสื่อ 
การเรียนรู ขาดทักษะในการพัฒนาสื่อการเรียนรู และขาดงบประมาณในการพัฒนาสื่อการเรียนรู  
 2.5 การจัดสอนซอมเสริม  

  การจัดสอนซอมเสริม พบวา ครูผูสอนทั้งหมดไดดําเนินการจัดสอนซอมเสริมกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ โดยครูผูสอนทั้งหมดดําเนินการจัดสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนที่เรียนไมทันหรือประสบ
ปญหาการเรียน และจัดสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนที่สนใจหรือมีความสามารถพิเศษ ลักษณะการจัดกิจกรรม
ในการจัดสอนซอมเสริมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พบวา ครูผูสอนทั้งหมดจัดสอนซอมเสริมโดย
การทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม สวนใหญเปนการจัดสอนซอมเสริมโดยวิธีเพื่อนชวยเพื่อน และการจัดสอนซอมเสริม
โดยการผลิตสื่อการสอนเพื่อแกปญหาที่สอดคลองกับจุดบกพรองของผูเรียน   
 ครูผูสอนสวนใหญไมประสบปญหาในการจัดสอนซอมเสริม สําหรับครูผูสอนที่ประสบปญหา 
ปญหาไดแก ครูผูสอนมีภาระงานอื่นมาก ทําใหไมมีเวลาในการจัดสอนซอมเสริม ผูเรียนไมตระหนักถึงความ
จําเปนในการสอนซอมเสริม และโรงเรียนมีกิจกรรมมากทําใหนักเรียนไมมีเวลาในการสอนซอมเสริม  
 2.6 ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พบวาครูผูสอนทั้งหมดวัด
และประเมินผลการเรียนรูโดยการทดสอบความรู และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค รองลงมาคือ วัด
และประเมินประเมินผลการเรียนรูโดยการวัดทักษะการฟง พูด อานและเขียน เครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู พบวา ครูผูสอนทั้งหมดใชแบบทดสอบแบบขอเขียน แบบสังเกตพฤติกรรม แบบ
ประเมินผลงาน และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยประเมินผลเมื่อเรียนจบแตละบทเรียน และ
ประเมินผลกลางภาคเรียน / ปลายภาคเรียน  

ครูผูสอนสวนใหญไมประสบปญหาในการวัดและประเมินผลการเรียนรู สําหรับครูผูสอนที่ประสบ
ปญหา ปญหาไดแก ครูผูสอนขาดความรูความเขาใจในเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู และขาดการนํา
ขอมูลยอนกลับมาใชแกปญหาการเรียนการสอน  
 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ   

1. งานดานบริหารหลักสูตร 
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การศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตร ตางๆ พบวา 
ผูบริหารโรงเรียนทั้งหมดทําการศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบ
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยการศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และเอกสารประกอบหลักสูตรตางๆ  ซึ่งประกอบดวยขอมูลทางดานสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู คุณภาพผูเรียน ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู  
การจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผล เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถ่ิน ผูวิจัยเห็นวา การศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตรใหชัดเจนมี
ความสําคัญเปนอยางย่ิง เพราะเปนสิ่งที่จะชวยใหสามารถกําหนดทิศทางในการดําเนินการใชหลักสูตรใหมุง
ไปสูเปาหมายไดตามวัตถุประสงค ซึ่งสอดคลองกับ รุจิร ภูสาระ และ จันทรานี สงวนนาม (2545) กลาววา 
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองศึกษาสาระการเรียนรูตางๆ ที่กําหนดไวในหลักสูตร ซึ่งเปนความความรูเดิมโดย
จะตองนํามาจัดใหเปนระบบ และมีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนรายวิชาและชวงช้ัน ซึ่งสถานศึกษา
จะตองจัดทําสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพปญหาของชุมชนและสังคม ตลอดจนคํานึงถึงความพรอม
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

การเตรียมบุคลากรในโรงเรียน พบวา ผูบริหารโรงเรียนคัดเลือกครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยการตรวจสอบวุฒิการศึกษา การสอบขอเขียนเพื่อวัดความรูความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษ การสอบการปฏิบัติการสอนจริงในหองเรียน และการสอบสัมภาษณ นอกจากน้ียังม ี
การเตรียมบุคลากรเกี่ยวกับการใชหลักสูตร โดยการประชุมช้ีแจงขอมูลดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร จัดใหครูผูสอนเขารับการอบรมการใชหลักสูตร การจัดทําสื่อการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู วัยของผูเรียนและเน้ือหาวิชา ผูวิจัยเห็นวา ผูบริหารมีวิธีการเตรียมบุคลากรเปนอยางดี 
เน่ืองจากคัดเลือกจากผูที่มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ ตลอดจนทักษะและเทคนิคทางดานการสอน 
และจัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการใหกับครูผูสอน ซึ่งจะชวยใหครูผูสอนพัฒนาตนเอง ดังที่ วิชัย วงษใหญ 
(2554) กลาววา การเตรียมบุคลากรนอกจากจะประชุมช้ีแจงใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรในภาพ
กวางๆ แลว จะตองมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชหลักสูตรแบบเจาะลึก โดยเฉพาะแนวการสอน
และจุดเนนในแตละเรื่อง 

การจัดครูเขาสอน พบวา ผูบริหารโรงเรียนกําหนดเกณฑในการจัดครูเขาสอน ซึ่งพิจารณาจากความ
เหมาะสมของครูผูสอน โดยจัดตามวุฒิการศึกษา ความรูความสามารถทางดานภาษา ความถนัดทางดาน 
การสอนและประสบการณ ผูวิจัยเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนดําเนินการในสวนน้ีไดเปนอยางดี เน่ืองจากครผููสอน 
เปนบุคคลสําคัญในการจัดประสบการณใหกับผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับ รุจิร ภูสาระ และ จันทรานี สงวนนาม 
(2545) กลาววา การจัดครูเขาสอนโดยการจัดครูประจํากลุมสาระการเรียนรู มักจะเปนผูมีความรูและมี
ประสบการณในกลุมวิชาน้ันๆ  การจัดครูประจํากลุมสาระการเรียนรูจะทําใหนักเรียนไดรับทราบสาระการ
เรียนรู ประสบการณ แนวคิดจากผูสอนอยางลึกซึ้ง  

การจัดตารางสอน พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีเกณฑในการจัดตารางสอน  โดยกําหนดจุดมุงหมายของ
หลักสูตร ความเหมาะสมของเน้ือหาวิชา และคาบเวลาเรียน ความเหมาะสมกับวัยและความสามารถของ
ผูเรียน และจัดตารางสอนโดยคํานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรูของเด็ก โดยมีวิธีการดําเนินการโดยการกําหนด
ผูรับผิดชอบในการจัดตารางสอน ผูวิจัยเห็นวา การจัดตารางสอน ควรพิจารณาถึงความยากงายของเน้ือหาวิชา
และชวงเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรูในวิชาตางๆ ใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายของหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับ 
วิชัย  วงษใหญ (2554) กลาววา การจัดตารางสอนเปนเรื่องของการจัดผูสอนและผูเรียนใหพบกัน และ
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ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งจะตองคํานึงถึงเรื่องเวลาและสถานที่ การกําหนดชวงเวลาข้ึนอยูกับ
ธรรมชาติของผูเรียน ลักษณะเน้ือหาการจัดชวงเวลาการเรียนจะตองคํานึงถึงธรรมชาติของผูเรียน การจัด
เรียงลําดับกอนหลังเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

การจัดบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนรู พบวา ผูบริหารโรงเรียนจัดบริการวัสดุหลักสูตรใหแก
ครูผูสอน โดยครูผูสอนสามารถขอใชวัสดุหลักสูตรไดจากหัวหนางานพัสดุ-ครุภัณฑ นอกจากวัสดุหลักสูตร
ดังกลาวแลว ผูบริหารโรงเรียนไดจัดเตรียมเอกสารประกอบการใชหลักสูตร ไดแกหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 2551 คูมือการใชหลักสูตร คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเอกสารประกอบการกําหนด
แนวทางการวัดและประเมินผล การจัดบริการสื่อการเรียนการสอนที่ผูบริหารโรงเรียนไดจัดบริการใหกับ
ครูผูสอนไดแก หนังสือประกอบการเรียน สื่อมัลติมีเดีย และแนะนําการใชสื่อและสาธิตการใชสื่อ จัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมใหครผููสอนพัฒนาการใชสื่อ ซึ่งโรงเรียนไมประสบปญหาในการจัดบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อ 
การเรียนการสอน ผูวิจัยเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนจัดบริการวัสดุหลักสูตร และสื่อการเรียนรูไดเปนอยางดี 
สนับสนุนในการใชและพัฒนาสื่อ ทั้งในดานความรู วิธีการใชสื่อ ใหสอดคลองกับเน้ือหาวิชา สอดคลองกับ รุจิร 
ภูสาระ และ จันทรานี สงวนนาม (2545) กลาววา ผูบริหารจะตองจัดใหสถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอน 
เพราะสื่อเปนสิ่งที่ชวยใหครูและผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนไดสะดวกย่ิงข้ึน สื่อการเรียนรู เปน
สวนประกอบสําคัญที่จะชวยใหการเรียนการสอนของครูดําเนินไปดวยดี ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีตาม
กระบวนการตางๆ ที่หลักสูตรตองการ  

การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆแกผูใชหลักสูตร พบวา ผูบริหารโรงเรียนจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ แกผูใชหลักสูตร ไมวาจะเปนอุปกรณหรือสถานที่สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องฉายโปรเจคเตอร โทรทัศน หองสมุด หองปฏิบัติการทางภาษา การจัดสภาพแวดลอมที่
เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน จัดหองเรียนใหมีบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนการสอน ผูวิจัยเห็นวา 
ผูบริหารโรงเรียนจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ แกผูใชหลักสูตรไดเปนอยางดี การจัดสภาพแวดลอมที่
เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนของครผููสอน เพื่อสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ 
วัฒนาพร ระงับทุกข (2545) กลาววา งานบริหารควรมีการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียน
การสอนของครแูละการเรียนรูของผูเรียนเปนสวนสําคัญ เพราะจะทําใหการเรียนรูมีคุณภาพมากข้ึน ภารกิจ
บางอยางจัดไดวาเปนประสบการณการเรียนรูทางออม แตสงผลอยางลึกซึ้งตอการหลอหลอมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค และการฝกฝนทักษะการเรียนรูที่สําคัญของผูเรียน เชน การจัดหาแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถ่ิน การพัฒนาคลังและสื่ออุปกรณ  

การนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร พบวา ผูบริหารโรงเรียนวางแผนการนิเทศติดตามผล
การใชหลักสูตร โดยจัดประชุมหาแนวทางการดําเนินงาน จัดโครงการนิเทศติดตามผลการใชหลักสูตร ใช
กิจกรรมการนิเทศ ไดแก การใหคําแนะนําปรึกษา การอบรม การประชุมปฏิบัติการ การสาธิตการสอน 
การศึกษาเอกสารทางวิชาการ การเย่ียมช้ันเรียน การสังเกตการสอน และดําเนินการนิเทศติดตามผลตาม
แผนการดําเนินงาน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาแตงต้ังใหผูรับผิดชอบการนิเทศติดตามผล เพื่อ
ดําเนินการนิเทศติดตามผลตามแผนการดําเนินงาน ผูบริหารโรงเรียนประเมินหลักสูตรจากผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจของนักเรียน ความพึงพอใจ
ของผูปกครองตอการใชหลักสูตร และความเหมาะสมของหลักสูตร โดยการใชแบบสอบถามเพื่อนําผลไปใชใน
การปรับปรุงหลักสูตรตอไป ผูวิจัยเห็นวา การนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร ในการใชหลักสูตร
ใหเกิดประสิทธิผลที่อยางแทจริงตองมีการติดตามผล หากมีปญหาในการใชหลักสูตรจะไดหาทางแกไขและให
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คําแนะนําชวยเหลือแกครูผูใชหลักสูตร และควรกระทําตอเน่ือง สอดคลองกับ บุญชม ศรีสะอาด (2546) ได
กลาวถึงการประเมินหลักสูตรวา การประเมินหลักสูตรควรกระทําตอเน่ืองกันไปตลอดเวลา และใชขอมูลที่ได
จากการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรใหดีข้ึน  

การประชาสัมพันธหลักสูตรแกผูปกครองและชุมชน พบวา ผูบริหารโรงเรียนจัดประชาสัมพันธการใช
หลักสูตรในรูปแบบการประชุมผูปกครองในชวงเวลาเปดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  นอกจากน้ียังจัดทํา
แผนปายประชาสัมพันธภายในโรงเรียน การประชาสัมพันธการใชหลักสูตรทางเว็บไซต การจัดกิจกรรมวัน
วิชาการ โดยสื่อที่ใชคือ เอกสารแผนพับ แผนปายประชาสัมพันธ และเว็บไซตของโรงเรียน ผูวิจัยเห็นวา  
การประชาสัมพันธหลักสูตรแกผูปกครองและชุมชน เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นวาหลักสูตรมีประสิทธิผลหรือไม 
ผูปกครองและชุมชนควรรับทราบวาสถานศึกษามีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรเพื่อสราง
ความเขาใจและเจตคติที่ดีใหแก ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งสอดคลองกับ วิชัย วงษใหญ 
(2554) ไดกลาวถึงการประชาสัมพันธหลักสูตร คือ การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร เพื่อการสื่อสารสองทาง 
และเสริมสรางใหผูเกี่ยวของกับการใชหลักสูตรมีความรูความเขาใจ และเกิดความรูสึกที่ดีตอหลักสูตร ปองกัน
และแกไขความเขาใจผิด ขจัดและลดสาเหตุแหงการขัดแยง  

2. งานสอน 
 การทําความเขาใจในหลักสูตรแกนกลางและปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความ

ตองการของทองถ่ิน พบวา ครูผูสอนทั้งหมดทําความเขาใจมาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัด เพื่อนํามาปรับ
เน้ือหาการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของ
ทองถ่ิน โดยศึกษาหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร เอกสารคูมือตางๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวช้ีวัด โดยครูผูสอนสวนใหญเขารับการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับเน้ือหาการ
เรียนรูใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน  วิจัยเห็นวา ในการทําความเขาใจในหลักสูตร
แกนกลางและปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน ครูผูสอนตองทําความเขาใจ
ในหลักสูตร และสามารถปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับ บุญเลี้ยง ทุมทอง (2553) กลาววา การนําหลักสูตรไปใช จะตองมีการวางแผนและเตรียมการใน
การนําหลักสูตรไปใช ทั้งน้ีบุคลากรผูมีสวนเกี่ยวของควรจะไดศึกษาวิเคราะห ทําความเขาใจหลักสูตรที่จะ
นําไปใชใหมีความเขาใจตรงกัน เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปในทํานองเดียวกัน และสอดคลองตอเน่ืองกัน ครูเปน
บุคลากรที่สําคัญที่สุดในการนําหลักสูตรไปใช ดังน้ันครูจะตองไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่และจริงจัง เริ่มต้ังแต
การอบรมใหความรู ความเขาใจทักษะและเจตคติเกี่ยวกับการใชหลักสูตรอยางเขมแข็ง และการพัฒนาตัวครู
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน เชน การจัดอบรมสัมมนาเปนระยะๆ การเผยแพรเอกสารที่เปนประโยชน  
การพาไปทัศนศึกษา การเชิญวิทยากรมาใหความรู และการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ผูวิจัยเห็นวา 
การทําความเขาใจหลักสูตรกอนนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนน้ันเปนสิ่งสําคัญ ผูบริหารควรตรวจสอบ
ความเขาใจของครูผูสอนภายหลังจากไดรับการอบรม  

  การวางแผนการสอน พบวา ครูผูสอนทั้งหมดวางแผนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทั้งภาคเรียน โดย
วางแผนการจัดทําสื่อการเรียนการสอน และวางแผนการจัดทําเครื่องมือวัดผลการเรียนรูผูวิจัยเห็นวา  
การวางแผนการสอน เปนการเตรียมการสําหรับการสอนของครซูึ่งสอดคลองกับ สุนีย ภูพันธ (2546) กลาววา 
การจัดทําแผนการสอนเปนการขยายรายละเอียดของหลักสูตรใหไปสูภาคปฏิบัติโดยการกําหนดกิจกรรมและ
เวลาไวอยางชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อใหไดผลตามความมุงหมายของหลักสูตร 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู และกิจกรรมเสริมหลักสูตร พบวา ครูผูสอนทั้งหมดมีหลักการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหสอดคลองสถานการณปจจุบัน จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยสงเสริมทักษะการพูด และทักษะ 
การอาน และสวนใหญเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยสงเสริมทักษะการฟง โดยสวนใหญครูผูสอนใชวิธีสอน
โดยการใชเกม การนําเหตุการณในปจจุบันมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การสรางสถานการณจําลอง และ
การแสดงบทบาทสมมติ ภาษาที่ใชในการสื่อสารพบวาครูผูสอนทั้งหมดใชภาษาไทยมากกวาภาษาอังกฤษ 
ดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการสงเสริมทักษะการพูด และจัดกิจกรรม Summer Course ใน
ตางประเทศ รองลงมาเปนการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการฟง การสงเสริมการเรียนรูจากสิ่งรอบตัว เชน 
โฆษณา หนังสือพิมพ ตามลําดับ ผูวิจัยเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูสอนควรจัดใหสอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรู เน้ือหาวิชาและผูเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรสงเสริมใหผูเรียนมี
สวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมโดยทั่วถึงกันเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับ วิชัย  
วงษใหญ (2554) กลาววา การเรียนรูในปจจุบันน้ี ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดประกอบกิจกรรมการเรียนใหมาก
ที่สุด ดังน้ันผูสอนควรวิเคราะหกิจกรรมการเรียนอยางรอบคอบ พิจารณาจุดประสงคการเรียนของแตละขอ
อยางละเอียด เพื่อผูสอนจะไดทราบวาจะจัดกิจกรรมอยางไรจึงจะชวยใหผูสอนเปลี่ยนบทบาทจากการเปน
ผูกระทํากิจกรรมมาเปนผูประสานกิจกรรม และช้ีแนะการเรียนกับผูเรียน พยายามเปดโอกาสใหผูเรียนได
รับผิดชอบตอการเรียนของตนเองใหมากย่ิงข้ึน และสรุปการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีผูสอนคอยชวยเหลือโดย
เนนบทบาทผูเอื้ออํานวยความสะดวกในการเรียนรู  

การพัฒนาและการใชสื่อการเรียนรู พบวา ครูผูสอนทั้งหมดมีวิธีการเลือกใชสื่อการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยเลือกใชสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด เน้ือหา
และผูเรียน การเลือกใชสื่อการเรียนรูที่หาไดงายในทองถ่ิน  ดานการดําเนินการพัฒนาสื่อการเรียนรู พบวา 
ครูผูสอนทั้งหมดมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู ซึ่งสวนใหญใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดทําสื่อการเรียนรู สื่อ 
การเรียนรูที่ครูไดพัฒนาข้ึนเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู คือการแตงหนังสืออานประกอบ ผูวิจัยเห็นวา 
สื่อการเรียนรูมีประโยชนมากทั้งตอตัวผูเรียนและผูสอน ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดรวดเร็วข้ึนและยังเปน
การกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน สอดคลองกับ วัฒนาพร ระงับทุกข (2545) 
กลาวถึงหลักการเลือกใชสื่อการเรียนรูวา ในการจัดการเรียนรูครูผูสอนจะตองเลือกสื่อการเรียนรูที่เหมาะสม 
โดยมีหลักการเลือกสื่อการเรียนรูที่สําคัญคือ สัมพันธกับจุดมุงหมายและเน้ือหาที่จะสอน เหมาะสมกับผูเรียน 
มีความเปนไปไดและคาใชจายที่เหมาะสม ความสะดวกและความสามารถในการใชสื่อการเรียนรู ผูวิจัยเห็นวา
ครูผูสอนควรศึกษาดูงานเพิ่มเติมและผูบริหารควรสนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนรู 

  การจัดสอนซอมเสริม พบวา ครูผูสอนทั้งหมดไดดําเนินการจัดสอนซอมเสริมในคาบเรียนตามตาราง
เรียน โดยดําเนินการจัดสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนที่เรียนไมทันหรือประสบปญหาการเรียน และนักเรียนที่
สนใจหรือมีความสามารถพิเศษ ลักษณะการจัดกิจกรรมในการจัดสอนซอมเสริมกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ พบวา ครูผูสอนทั้งหมดจัดสอนซอมเสริมโดยการทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม และสวนใหญเปน
การจัดสอนซอมเสริมโดยวิธีเพื่อนชวยเพื่อน การผลิตสื่อการสอนเพื่อแกปญหาที่สอดคลองกับจุดบกพรองของ
ผูเรียน ผูวิจัยเห็นวา การจัดสอนซอมเสริม ครผููสอนตองรูถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน เพื่อจะได
นํามากําหนดวิธีการสอนในการจัดสอนซอมเสริมใหกับผูเรียนไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับ รุจิร ภูสาระ 
และ จันทรานี สงวนนาม (2545) กลาววา การสอนซอมเสริมเปนอีกวิธีการหน่ึงในการแกไขขอบกพรอง และ
เสริมทักษะการเรียนรูใหแกผูเรียนที่ครูจัดใหสําหรับผูเรียนที่ตองการความชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ การสอน
ซอมเสริมอาจจัดข้ึนภายหลังเมื่อครูไดดําเนินการสอน วัดผลและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนแลว พบวา
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ความสามารถของผูเรียนไมสามารถบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรู จากผลการตรวจสอบของครูจะเปนขอมูล
ยอนกลับที่ชวยใหครสูามารถแกไขขอบกพรองของผูเรียนไดดวยวิธีการซอมเสริม 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู พบวา ครูผูสอนทั้งหมดวัดและประเมินผลการเรียนรูโดยการ
ทดสอบ ความรู การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค รองลงมาคือ วัดและประเมินประเมินผลการเรียนรู
โดยการวัดทักษะการฟง พูด อานและเขียน เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู คือแบบทดสอบแบบ
ขอเขียน แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินผลงาน และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค กําหนด
ชวงเวลาในการวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยประเมินผลเมื่อเรียนจบแตละบทเรียน และประเมินผลกลาง
ภาคเรียน / ปลายภาคเรียน ผูวิจัยเห็นวา การวัดผลเปนสิ่งที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอนเพราะจะทําให
ครูผูสอนทราบถึงความรูพื้นฐานของนักเรียน  รูความกาวหนา  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  เปน
ตัวบงช้ีประสิทธิภาพการสอนของครู ซึ่งสอดคลอง สุนีย ภูพันธ (2546) กลาววา ในการนําหลักสูตรไปใชอยาง
มีประสิทธิภาพน้ัน มีข้ันตอนหน่ึงที่จะขาดเสียมิได คือการวัดและประเมินผล เพราะการวัดและประเมินผลจะ
ไดขอมูลยอนกลับที่สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการ และความกาวหนาในการเรียนรูวาบรรลุตามจุดประสงคของ
การสอนและความมุงหมายของหลักสูตรหรือไม การวัดและประเมินผลการศึกษาเปนเครื่องมืออันหน่ึงที่จะ
ชวยพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในระดับการศึกษาตางๆ เพราะผลจากการวัดจะเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ
ของครูและนักการศึกษาเพือ่ใชปรับปรุงวิธีการสอน การแนะแนว การประเมินผลหลักสูตรแบบเรียน การใช
อุปกรณการสอน ตลอดจนการจัดระบบบริหารทั่วไปของโรงเรียน และนอกจากน้ียังใชชวยปรับปรุงการเรียน
ของนักเรียนใหเรียนถูกวิธีย่ิงข้ึน ดังน้ันการวัดการประเมินผลการเรียนการสอนจึงนับวามีความสําคัญย่ิงใน 
การพัฒนาคุณภาพของการศึกษา 
 
 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งน้ี 
 1. ดานงานสอน ผูบริหารควรจัดใหมีการใหความรูเพิ่มเติมแกครูผูสอนในเรื่องทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการเขียนของนักเรียน 
    เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะ 
การเขียน 

2. ดานงานสอน ผูบริหารควรสนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการสงเสริมใหครูผูสอน
ไดรับการศึกษาดูงาน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูเพิ่มเติม 
 เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนขาดความรูความเขาใจในการใชสื่อการเรียนรูและขาดทักษะ
ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความตองการการนิเทศของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
2. ควรประเมินผลการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
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