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Abstract 
               The research aims to investigate the state and problems of curriculum implementation of the basic education curriculum B.E. 2544 in  
                the foreign language learning area in public basic education schools under Surin Educational Service Area office three. Respondents    
                are school administrators, chiefs of foreign language learning area, English language teachers from 234 schools and educational  
                supervisor in foreign language learning area. Questionnaires and semi-structured interviews were use in this study. The data have  
                been analyzed by using content analysis, frequency and percentage. The results were as follows: 1. At the management stage, school  
                administrators and chiefs of foreign language learning area managed curriculum. The problems that they encounter were: they had no  
                time to study and understand the curriculum because they were overburdened by other tasks. 2. At the instruction stage: Teachers and  
                chiefs of foreign language learning area were instruction.  However, they encountered insufficient fund to develop the educational    
                resources and sometimes, classes were interrupted by school activities. And the big problem was the difficult of setting classroom   
                activities, learning measurement and evaluation through the difference of student basic knowledge.  
บทคัดยอ  
             การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ และปญหาการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     
               ชวงชั้นที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 ผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรู   
               ภาษาตางประเทศ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในชวงชั้นที่ 2 จากโรงเรียน จํานวน 234 โรง           
               และ ศึกษานิเทศกกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เคร่ืองมือที่ใชไดแก แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง วิเคราะห    
               ขอมูล โดยการวิเคราะหเนื้อหา แจกแจงความถี่ และหาคารอยละ ผลการวิจัยพบวา   1.  ดานงานบริหารหลักสูตร  ผูบริหารสถานศึกษา    
               และ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ดําเนินการบริหารหลักสูตรปญหาที่พบไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุม 
               สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มีภาระงานมาก ไมมีเวลาในการศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตร    2. ดานงานสอน   ครูผูสอน และ   
               หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ดําเนินงานสอน ปญหาที่พบไดแก การขาดงบประมาณในการพัฒนาสื่อการเรียนรู  การมี 
               กิจกรรมอื่นเขามาแทรกในระหวางปการศึกษา ทําใหแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไมเปนไปตามที่กําหนด ผูเรียนมีพื้นฐานความรู    
               แตกตางกัน ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนไปดวยความลําบาก  
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บทนํา  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 27 วรรค 2 ไดระบุให

สถานศึกษามีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษาของตน เนื่องจากสถานศึกษาเปนแหลงแสวงหาความรู โดยยึดหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ซึ่งเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรนี้เรียกวา “หลักสูตรสถานศึกษา”หลักสูตรสถานศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนในทุกๆ ดาน หลักสูตรจะ
ช้ีแนะใหผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหสามารถจัดมวลประสบการณ ใหผูเรียนได
พัฒนาตนเองในดานความรูทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคจนบรรลุผลตามจุดมุงหมายของการจัด
การศึกษา สถานศึกษาจะตองมีการวิเคราะหความตองการของชุมชน ความตองการของผูเรียนหลาย ๆ ดานประกอบกัน แลวนํา 
มากําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และมาตรฐานการเรียนรู และจะตองจัดทําสาระการเรียนรู โดยใหมีความเหมาะสมกับพัฒนาการ
ของผูเรียนในแตละชวงช้ันดวย (วัฒนาพร  ระงับทุกข, 2545) 

สําหรับการจัดการเรียนรูในระดับประถมศึกษา ภาษาอังกฤษเปนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานของกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวใหสถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุกคนเรียนตลอดหลักสูตร  
(กรมวิชาการ, 2545) จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 ปการศึกษา 2547 และป
การศึกษา 2548 พบวา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไดคะแนนเฉลี่ย 13.07 และ13.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 
คะแนน ซึ่งต่ํากวากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และเมื่อประเมินระดับคุณภาพ พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ อยูในระดับปรับปรุงมากที่สุด และมากกวากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร คืออยูในเกณฑตองปรับปรุง คิดเปนรอยละ 57.58 และ 49.56 ในปการศึกษา 
2547 และ 2548 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
 

รอยละผูเรียนแยกตามเกณฑ ปการศึกษา:กลุม
สาระการเรียนรู 

จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
รอยละ ปรับปรุง พอใช ดี 

2547        
ภาษาไทย 7576 40 16.15 40.37 47.24 47.01 5.75 
คณิตศาสตร 7575 40 14.79 36.98 49.21 41.61 9.18 
ภาษาอังกฤษ 7576 40 13.07 32.68 57.58 37.88 4.54 
2548        
ภาษาไทย 7563 40 17.61 44.03 41.79 46.05 12.16 
คณิตศาสตร 7563 40 14.97 37.44 48.36 44.78 6.86 
ภาษาอังกฤษ 7564 40 13.87 34.66 49.56 43.63 6.81 

 
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทรเขต 3 ประกอบกับความจําเปนที่ตองใชภาษาตางประเทศของผูเรียนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคมและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ ทําใหผูวิจัยเห็นความสําคัญในการศึกษาการใชหลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรูตางประเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะในชวงช้ันที่ 2 เกี่ยวกับสภาพและปญหาการใชหลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรูตางประเทศดังกลาว เพื่อใหไดขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญในการบริหารจัดการ  



 

OJED, Vol.2, No.1, 2007, pp. 349-363 351 

การนิเทศ ตลอดจนนําไปใชในการตัดสินใจและเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข อันจะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรที่ใหผูเรียน
สามารถเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพและเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชวงช้ันที่ 2 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 

2. เพื่อศึกษาปญหาการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชวงช้ันที่ 2 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 
ขอบเขตการวิจัย 

1. หลักสูตรที่ศึกษา คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 

2. การศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงช้ันที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3  ไดใชกรอบแนวคิด การใชหลักสูตรจาก
การศึกษาแนวคิดของ ใจทิพย  เช้ือรัตนพงษ (2539) โดยครอบคลุม งานบริหารหลักสูตรและงานสอน 

3. ประชากรที่ศึกษา ไดแก 
 3.1 ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.2 หัวหนากลุมสาระกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       
3.3 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชวงช้ันที่ 2 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      
3.4 ศึกษานิเทศกกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

คํานิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 
หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ชวงช้ันที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 
การใชหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเปนขั้นตอนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติจริง 

หรือการนําหลักสูตรไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญคือ งานบริหารหลักสูตร 
และงานสอน 
 งานบริหารหลักสูตร หมายถึง การบริหารและดําเนินงานที่เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
ในหลักสูตร โดยครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

1. การศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร 
2. การเตรียมบุคลากรในสถานศึกษา 

  3. การจัดครูเขาสอน 
  4. การจัดตารางสอน 
  5. การจัดบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนรู 

 6. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ แกผูใชหลักสูตร เชน สถานที่ งบประมาณ เปนตน 
  7. การนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
  8. การประชาสัมพันธหลักสูตรแกครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชน 
งานสอน หมายถึง กิจกรรมการนําหลักสูตรไปใช ซึ่งครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

1. การทําความเขาใจในหลักสูตรแมบทและปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความ 
ตองการของทองถิ่น 
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2. การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
4. การพัฒนาและใชสื่อการเรียนรู 
5. การจัดสอนซอมเสริม 
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษารัฐบาลที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชวงช้ันที่ 2 คือระดับประถมศึกษาปที่ 4- 6 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 
 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา หรือรองผูบรหิารสถานศึกษา หรือผูรักษาการแทน ในสถานศึกษา
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 
 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หมายถึง ครูที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบหลักในการใชหลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 
 ศึกษานิเทศก หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับแตงต้ังใหดําเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 
 ครูผูสอน หมายถึง ครูที่ปฏิบัติการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชวงช้ันที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุรินทร เขต 3 
วิธีดําเนินการวิจัย    
ประชากรที่ใชในการวิจัย 

1. ผูบริหารสถานศึกษา     จํานวน     234     คน 
2. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   จํานวน     234     คน 
3. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชวงช้ันที่ 2 จํานวน     234     คน 

 4. ศึกษานิเทศกกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  จํานวน         1       คน   
   รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น    จํานวน     703    คน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ประเภท คือ  
 1. แบบสอบถาม (Check list) และปลายเปด (Open-ended) มีจํานวน 3 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 

ฉบับที่ 1 สําหรับผูบริหารสถานศึกษา  
ฉบับที่ 2 สําหรับหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  
ฉบับที่ 3 สําหรับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชวงช้ันที่ 2  

2. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) มีจํานวน 1 ฉบับ  
ฉบับที่ 4 สําหรับสัมภาษณศึกษานิเทศกกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

การสรางเครื่องมือ 
1. ศึกษา คนควา ทฤษฎี หลักการแนวคิดตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามากําหนดโครงสรางและขอบขาย

เนื้อหาและสรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ
2. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบเพื่อใหขอเสนอแนะ  
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ

ความถูกตองของภาษาที่ใชในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ พิจารณาแกไขปรับปรุง 
4. จัดทําเครื่องมือฉบับสมบูรณเพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล  
 1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถึงผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 เพื่อ
ขอความรวมมือไปยังสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3  
 2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือไปยังสถานศึกษาตางๆ ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุรินทร เขต 3 จํานวน 234 แหง โดยสงไปและกลับทางไปรษณีย และในสวนของการสัมภาษณผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณ
ศึกษานิเทศกกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จํานวน 1 คน ดวยตัวของผูวิจัยเอง 
 
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลเกี่ยวกับ จํานวน และคารอยละของแบบสอบถามเพื่อการวิจัยที่สงไปและไดรับคืน  

ประชากร จํานวนแบบสอบถาม 
ที่สงไป 

จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับ
กลับคืนและสมบูรณ 

คิดเปนรอยละ 

- ผูบริหารสถานศึกษา 234 191 81.62 
- หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

 
234 

 
191 

 
81.62 

- ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ชวงช้ัน ที่ 2  

 
234 

 
191 

 
81.62 

รวม 702 573 81.62 

 
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา แบบสอบถามสงไปทั้งหมด จํานวน 702 ฉบับ ไดรับกลับคืน จํานวน 573 ฉบับ คิดเปน

รอยละ 81.62 จําแนกเปนแบบสอบถามของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 234 ฉบับ ไดรับกลับคืน จํานวน 191 ฉบับ  คิดเปนรอย
ละ 81.62 แบบสอบถามของหัวหนากลุมสาระ จํานวน 234 ฉบับ ไดรับกลับคืน จํานวน 191 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 81.62 และ
แบบสอบถามของครูผูสอน ชวงช้ัน ที่ 2 จํานวน 234 ฉบับ ไดรับกลับคืน จํานวน 191 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 81.62 

4. ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ไดรับตอบกลับเพื่อวิเคราะหขอมูลตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 
  1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และผูใหสัมภาษณ วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และหา
คารอยละ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
 2. ขอมูลเกี่ยวกับการใชหลักสูตร และปญหาการใชหลักสูตร วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา การแจกแจง
ความถี่ และหาคารอยละ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูใหขอมูล 
ผูบริหารสถานศึกษา สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ มากกวา 50 ป  ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการชํานาญการ  มีระยะเวลา

ในการดํารงตําแหนง  ระหวาง 1-5 ป  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และเคยไดรับการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

หัวหนากลุมสาระ สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุนอยกวา 31 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
ประสบการณการสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชวงช้ันที่ 2 ชวงเวลา 1-2 ป มีอายุราชการ 1-5 ป ภาระงานสอน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับชวงช้ันที่ 2   สวนใหญ มีคาบสอน จํานวน 6 คาบตอสัปดาห และเคยไดรับการ
อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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ครูผูสอน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ นอยกวา 31 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
ประสบการณการสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชวงช้ันที่ 2  อยูในชวงเวลา 1-2 ปมีอายุราชการ 1-5 ป มีภาระ
งานวิชาการ ซึ่งไดรับมอบหมายนอกเหนือจากงานสอน และเคยเขารับการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิค
และวิธีสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ศึกษานิเทศกกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เปนเพศชาย อายุ 45 ป ประสบการณในการทํางาน 20 ป มี
ประสบการณในการทํางานดานการนิเทศ ติดตาม เปนเวลา 7 ป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ดานหลักสูตรและการสอน ใน
ปจจุบันดํารงตําแหนง ศึกษานิเทศกกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ดํารงตําแหนงปจจุบันเปน ระยะเวลา 4 ป เคยเขารับ
การประชุม อบรม สัมมนา  เรื่องการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ประสบการณในการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชวงช้ันที่ 2 สวนใหญ เปนผูจัดใหมีการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาทางวิชาการ เกี่ยวกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ตอนที่ 2 สภาพและปญหาการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
งานบริหารหลักสูตร  

1. การศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตรตาง ๆ  
สภาพการศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับ และเอกสารประกอบหลักสูตรพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและ

หัวหนากลุมสาระ ศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจ จากหลักสูตรแกนกลางและเอกสารประกอบหลักสูตรสําหรับปญหา พบวา 
ทั้งผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุมสาระ ประสบปญหา ภาระงานมาก ทําใหไมมีเวลาศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร และพบวา ผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุมสาระ สงเสริมใหครูผูสอนศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจ
โดยการจัดหาเอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร เอกสารคูมือตางๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตรแกครูผูสอนไปศึกษาคนควา
ดวยตนเอง สําหรับปญหาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุมสาระ ประสบปญหาขาดเอกสารที่จะใหครูผูสอนไปศึกษา
วิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร 

2. การเตรียมบุคลากรในโรงเรียน  
สภาพการดําเนินการเตรียมบุคลากรในโรงเรียนเพื่อใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พบวา  

ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการโดยใหครูผูสอนเขารับการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักสูตร สําหรับปญหา 
ผูบริหารสถานศึกษา ประสบปญหา ขาดครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เนื่องจากอัตรากําลังที่สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา จัดมาใหไมเพียงพอ 

3. การจัดครูเขาสอน 
สภาพการจัดครูเขาสอน พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ไดกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดครูเขาสอนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ ชวงช้ันที่ 2 โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษาของครูผูสอน และหัวหนากลุมสาระ มีสวนรวมในการดําเนินการจัด
ครูเขาสอนโดยพิจารณาความเหมาะสมของครูที่สอนในแตละวิชาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับปญหา 
ผูบริหารสถานศึกษา ประสบปญหา   ขาดครูผูสอนที่จบในสาขาวิชาภาษาตางประเทศ  

4. การจัดตารางสอน   
สภาพการจัดตารางสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีแนวปฏิบัติ โดยจัด

ตารางสอนใหเหมาะสมกับชวงเวลา และหัวหนากลุมสาระ มีสวนรวมกับคณะกรรมการในการจัดตารางสอน สําหรับปญหา 
ผูบริหารสถานศึกษาประสบปญหา จํานวนครูผูสอนมีไมเพียงพอ ทําใหครูผูสอนมีจํานวนคาบสอนมากเกินไป  

5. การจดับริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนรู 
สภาพการจัดบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ได
ดําเนินการจัดบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนรู ที่เอื้อตอกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโดยเฉพาะ โดยการ
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สนับสนุนใหครูผูสอนผลิตวัสดุหลักสูตร และสื่อการเรียนรู และหัวหนากลุมสาระ  มีสวนรวมในการการเสนอของบประมาณ
ในการผลิต จัดหา จัดซื้อวัสดุหลักสูตร และสื่อการเรียนรู สําหรับปญหาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุมสาระ
ประสบปญหาขาดงบประมาณการจัดซื้อ จัดหาหลักสูตรและสื่อการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

6. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ แกผูใชหลักสูตร 
สภาพการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ แกผูใชหลักสูตร พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวก

ตาง ๆ ในลักษณะเฉพาะ แกผูใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยการจัดใหมีหองสมุด และมุมหนังสือ หรือ
แหลงที่จะใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง และ หัวหนากลุมสาระ มีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอม ใหเอื้อตอการจัดการ
เรียนรู สําหรับปญหาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและ หัวหนากลุมสาระ ประสบปญหา งบประมาณไมเพียงพอที่จะจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆในลักษณะเฉพาะแกผูใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

7. การนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
สภาพการเตรียมการนิเทศติดตามผลการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ของศึกษานิเทศก พบวา 

กอนทําการนิเทศ  ติดตามผลการใชหลักสูตร ศึกษานิเทศกไดเตรียมการนิเทศ ติดตามผลการใชหลักสูตร โดย ศึกษาขอมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพโรงเรียนตาง ๆ สําหรับปญหาในการเตรียมการนิเทศ ติดตามผลการใชหลักสูตรหลักสูตร พบวา
ศึกษานิเทศกประสบปญหา บุคลากรในการนิเทศ ติดตามผลการใชหลักสูตร ไมเพียงพอ 

การดําเนินการ การนิเทศ ติดตามผลการใชหลักสูตรหลักสูตร ศึกษานิเทศกดําเนินการนิเทศ ติดตามผลการใชหลักสูตร
ดวยตนเอง ตามแผนปฏิบติังาน สําหรับปญหาในการดําเนินการ การนิเทศ ติดตามผลการใชหลักสูตร พบวา ศึกษานิเทศก 
ประสบปญหา ไมสามารถดําเนินการ การนิเทศ ติดตามผลการใชหลักสูตร ไดครบทุกโรงเรียนตามแผนที่วางไว เนื่องจาก 
อัตรากําลังของศึกษานิเทศกกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มีไมเพียงพอ 
 สภาพการดําเนินการประเมินผลการใชหลักสูตรศึกษานิเทศก ใชวิธีประเมินผล จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
สําหรับปญหาในการประเมินผลการใชหลักสูตรศึกษานิเทศกประสบปญหา ไมสามารถประเมินผลการใชหลักสูตรกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ ไดครบตามกําหนดเวลาในแผนปฏิบัติงาน เนื่องจากภาระงานรับผิดชอบมีจํานวนมาก และ
งบประมาณในการประเมินผลการใชหลักสูตรมีจํานวนจํากัด และการที่ศึกษานิเทศกประเมินผลการใชหลักสูตร จาก
เอกสารรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน และจากรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ศึกษานิเทศก เห็นวาอาจเปน
วิธีการประเมินผลที่ไมไดขอมูลตามสภาพจริง 

สภาพการนิเทศ ติดตามผลการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พบวา ผูบริหารสถานศึกษา 
ดําเนินการนิเทศ ติดตามผลการใชหลักสูตร โดยการเยี่ยมช้ันเรียน ปรึกษา พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณกับครูผูสอน และ
ปญหาในการนิเทศ ติดตามผลการใชหลักสูตร พบวาผูบริหารสถานศึกษา ประสบปญหา  การนิเทศ ติดตามผลการใชหลักสูตร
ไมตอเนื่องและไมสม่ําเสมอ  
 สภาพการประเมินผลการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พบวาผูบริหารสถานศึกษา จัดใหมีการ
ประเมินผลการใชหลักสูตร จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และหัวหนากลุมสาระ ไดรับมอบหมายใหประเมินผลการใช
หลักสูตร โดยจัดทําขอมูลทางสถิติแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สําหรับปญหา ผูบริหาร
สถานศึกษา ประสบปญหา  การประเมินผลการใชหลักสูตรไมตอเนื่อง และไมสม่ําเสมอ  

8. การประชาสัมพันธหลักสูตร 
สภาพการประชาสัมพันธหลักสูตร พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุมสาระ การประชาสัมพันธหลักสูตร

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศแก ครู ผูเรียน ผูปกครองและชุมชน โดยจัดประชุมคณะครู และโดยการประชาสัมพันธแก
ผูเรียนในชวงเวลาเขาแถวตอนเชา สําหรับปญหา ผูบริหารสถานศึกษาประสบปญหา  ภาระงานครูผูสอนมีมาก ทําใหการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไมตอเนื่อง  
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งานสอน 
1. การทําความเขาใจในหลักสูตรแมบทและปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 
สภาพการทําความเขาใจในหลักสูตรแมบท และปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพ และความตองการของทองถิ่น 

พบวา ครูผูสอน ทําความเขาใจมาตรฐานการเรียนรูและปรับหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของ
ทองถิ่น โดยศึกษาหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร เอกสารหลักสูตร เอกสารคูมือตาง ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรูและ
การปรับหนวยการเรียนรู และหัวหนากลุมสาระ สนับสนุนใหครูผูสอนโดยการจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตร เอกสาร
หลักสูตร เอกสารคูมือตางๆ สําหรับปญหา พบวาครูผูสอนและพบวา หัวหนากลุมสาระประสบปญหา ขาดความชํานาญในการ
ปรับหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 

2. การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
สภาพการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พบวาครูผูสอนวางแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยการศึกษาและเลือกบทเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร และหัวหนากลุมสาระ มีสวนรวมวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยการใหคําปรึกษา สําหรับปญหา พบวา ครูผูสอน ประสบปญหา การมีกิจกรรมอื่นเขามาแทรกในระหวาง
ปการศึกษา ทําใหการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไมเปนไปตามที่กําหนด  

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการรูและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวาครูผูสอน มีหลักการในกิจกรรมการเรียนรู   โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูให
สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง วิธีการสอน สวนใหญ ใหผูเรียนทําแบบฝกหัด ใชภาษาไทยในการสื่อสาร มากกวา
ภาษาอังกฤษและหัวหนากลุมสาระ ไดรับมอบหมาย ในการติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่
คาดหวังตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับปญหา พบวา ครูผูสอน ประสบปญหา ผูเรียนมีพ้ืนฐานความรูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศแตกตางกันมาก เกิดความยุงยากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 สภาพการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พบวา ครูผูสอน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยจัดสงผูเรียนออกไปแขงขัน
ความรูความสามารถ ดานภาษาตางประเทศ และหัวหนากลุมสาระ  มีสวนรวมในการสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เหมาะสม สําหรับปญหา พบวา ครูผูสอน ประสบปญหา ภาระงานมาก ทําใหการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทําไดไมเต็มที่ และ
หัวหนากลุมสาระประสบปญหา ภาระงานมากทําใหไมมีเวลาในการติดตามการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

4. การพัฒนาและการใชสื่อการเรียนการสอน 
สภาพการพัฒนา และการใชสื่อการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พบวา ครูผูสอน พัฒนาและใชสื่อการ

เรียนรู โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดทําสื่อการเรียนรู และหัวหนากลุมสาระ สงเสริมโดยการแนะนําการใชสื่อการเรียนการ
รูใหสอดคลองกับเนื้อหา และวิธีสอนแกครูผูสอน สําหรับปญหา พบวา ครูผูสอนและ หัวหนากลุมสาระ ประสบปญหา ขาด
งบประมาณในการพัฒนา สื่อการเรียนรู  

5. การสอนซอมเสริม 
สภาพการสอนซอมเสริมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พบวา ครูผูสอนจัดสอนซอมเสรมิ ใหแกผูเรียนที่เรียน

ไมทันหรือประสบปญหาการเรียน และจัดสอนซอมเสริมชวงเวลาเย็นหลังเลิกเรียน โดยการใหทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม และ 
หัวหนากลุมสาระ ใหคําแนะนําแกครูผูสอนในการจัดสอนซอมเสริม สําหรับปญหา พบวา ครูผูสอน  ประสบปญหา โรงเรียนมี
กิจกรรมมาก ไมมีเวลาในการจัดสอนซอมเสริม  

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
สภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พบวา ครูผูสอน วัดและประเมินผลการ

เรียนรูโดยการทดสอบแบบขอเขียน รองลงมาใชการทดสอบปฏิบัติ ซึ่งประเมินผลปลายภาคเรียนและปลายปการศึกษา 
รองลงมา ประเมินผลระหวางเรียน และหัวหนากลุมสาระสงเสริมครูผูสอน ศึกษาการวัดและประเมินผลการเรียนรู จากเอกสาร
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ตํารา สําหรับปญหา  พบวา ครูผูสอน และหัวหนากลุมสาระ ประสบปญหา  ผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานแตกตางกัน ทําใหการวัด
และประเมินผลการเรียนรูลําบาก และปญหารองลงมา คือ ขาดเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูที่มีคุณภาพ  
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ   
 งานบริหารหลักสูตร  

การศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และเอกสารประกอบ
หลักสูตรตางๆ พบวาผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุมสาระ ศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจ จากหลักสูตรแกนกลาง และ
เอกสารประกอบหลักสูตร และพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุมสาระ สงเสริมใหครูผูสอนศึกษาวิเคราะห และทํา
ความเขาใจโดยการจัดหาเอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร เอกสารคูมือตางๆ ศึกษาคนควาดวยตนเอง แสดงใหเห็น
วาผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุมสาระไดใหความสําคัญกับหลักสูตร เพราะผูบริหารสถานศกึษาและหัวหนากลุมสาระ
ควรมีความรูความเขาใจในทุกเรื่องที่รับผิดชอบในการบริหาร เพื่อสามารถสงเสริมและใหคําแนะนํา แกครูผูสอนได ซึ่ง
สอดคลองกับใจทิพย  เช้ือรัตนพงษ (2539) กลาววา ผูบริหารที่มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรอยางชัดเจนใหการสนับสนุน
สงเสริมการจัดการเรียนรูของครูผูสอน รวมทั้งสามารถทํางานรวมกับคณะครูในสถานศึกษาได จะสามารถทําใหการใช
หลักสูตรเปนไปตามเปาหมายไดไมยาก ซึ่งโดยเฉพาะอยางยิ่ง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ผูบริหารสถานศึกษาควร
ทําความเขาใจใหสอดคลองกับสภาพ และความตองการของทองถิ่นซึ่งสอดคลองกับ วิชัย วงษใหญ (2525) กลาวถึง การนํา
หลักสูตรไปใชวาผูบริหารตองทําการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรในเรื่องจุดมุงหมายที่แทจริงความสอดคลอง กับความตองการและ
ความสนใจของผูเรียนและชุมชน ความพรอมของสถานศึกษา ตอการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร การจัดหาวัสดุประกอบ
หลักสูตร และแหลงขอมูลตาง ๆ ไดมีการจัดสรรงบประมาณไดกระทําอยางชัดเจนแนนอน มีอยูในแผนนโยบายหรือไม อาคาร
สถานที่ที่จะตองปรับใชกับหลักสูตรมีเพียงพอแลวหรือยัง การเตรียมบุคลากรจะกระทําโดยวิธีใด สวนปญหาจากผลการวิจัย 
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุมสาระมีภาระงานมากทําใหไมมีเวลาศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร ผูวิจัย
เห็นวาผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุมสาระควรหาเวลาศึกษาและหากผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุมสาระไมมี
ความรูความเขาใจในหลักสูตรพอจะมีผลตอการสงเสริมครูผูสอนในการศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร
ตามมา  

การเตรียมบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร
สถานศึกษา ดําเนินการเตรียมบุคลากรในสถานศึกษาดวยตนเอง โดยใหครูผูสอนเขารับการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับหลักสูตร ผูวิจัยเห็นวาการเตรียมบุคลากรในสถานศึกษาดวยวิธีดังกลาวมีความเหมาะสม เนื่องจากการที่ผูบริหาร
สถานศึกษา สงครูผูสอนเขารับการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ นับเปนวิธีหน่ึงในการเตรียมบุคลากรในสถานศึกษาที่
สถานศึกษาปฏิบัติได ดังที่ สงัด อุทรานันท (2532) กลาววา การเตรียมบุคลากรเพื่อการใชหลักสูตรอาจจะดําเนินการไดหลายวิธี 
เชนวิธีประชุมช้ีแจงการอบรม การประชุมสัมมนา การเผยแพรทางเอกสารและสื่อมวลชนชนิดตาง ๆ ผูวิจัยเห็นวา การเตรียม
บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อใชหลักสูตรมีความสําคัญมาก ในการนําหลักสูตรไปใช โดยเฉพาะอยางยิ่งครูผูสอนซึ่งเปน
ผูเกี่ยวของโดยตรงในการใชหลักสูตร สําหรับปญหา สถานศึกษาสวนใหญขาดครูผูสอน เนื่องจากอัตรากําลังที่สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาจัดมาใหไมเพียงพอ ซึ่งหนวยงานอาจจะขาดการวางแผนบุคลากร ดังที่ รุง  แกวแดง (2539) ที่กลาววา 
สถานศึกษามักจะประสบปญหาขาดแคลนบุคลากรในบางสาขาวิชามาก และโดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาวิชาที่ตองอาศัยทักษะ หรือ
ความชํานาญเปนพิเศษ สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการขาดแคลนบุคลากรในบางสาขา ไดแก 1) เกิดการขาดแคลนบุคลากร
เหลานั้นในทองตลาด 2) ผูบริหารขาดการวางแผนบุคลากร ในกรณีนี้ผูบริหารไมไดตระเตรียมบุคลากรไวลวงหนาวาจะใช
บุคลากรในสาขาวิชาใด จํานวนเทาใด จึงทําใหสถานที่นั้นขาดบุคลากรในสาขาวิชาที่ตองการ และ 3) เกิดการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรหรือแผนการเรียน สวนมากสภาพเชนนี้จะเกิดขึ้นในระยะแรก ๆ ของการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหการเตรียมบุคลากรทําไม
ทัน แตเมื่อมีเวลาสักระยะหนึ่งแลวปญหานี้จะหมดไป 
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การจัดครูเขาสอน ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดครูเขาสอน พบวา ผูบริหารสถานศึกษา สวนใหญ ไดกําหนดแนว
ปฏิบัติในการจัดครูเขาสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชวงช้ันที่ 2 โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษาของครูผูสอน และ
หัวหนากลุมสาระ มีสวนรวมในการพิจารณาความเหมาะสม ผูวิจัยเห็นดวยกับแนวปฏิบัติดังกลาว เพราะผูวิจัยเชื่อวาความรูของ
ครูผูสอนมีความสําคัญกับการจัดการเรียนรู ดังที่ ธํารง บัวศรี (2532) กลาววาการใชหลักสูตรจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น 
ขึ้นอยูกับความสามารถของครู การจัดเตรียมครูผูสอนจะตองคัดเลือกใหเหมาะสมกับความสามารถของครู การจัดเตรียม
ครูผูสอนจะตองคัดเลือกใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและประสบการณ สําหรับปญหา
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุมสาระ สวนใหญ ประสบปญหาขาดครูผูสอนที่จบในสาขาวิชา
ภาษาตางประเทศ ผูวิจัยเห็นวาทางสถานศึกษาขาดงบประมาณที่จะจัดหาบุคคลภายนอกมาสอน ทั้งนี้ผูบริหารควรขอความ
รวมมือจากชุมชนเขามาชวยจะเปนแนวทางหนึ่งในการแกปญหา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สิปปนนท  เกตุทัต (2539) ไดกลา
วา การจัดการศึกษาจะตองเปนภารกิจรวมกันของปวงชนในทุกสถาบัน ทุกองคกร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เปด
โอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม  

การจัดตารางสอน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษา สวนใหญ มีแนวปฏิบัติในการจัดตารางสอนกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ ชวงช้ันที่ 2 โดยจัดตารางสอนใหเหมาะสมกับชวงเวลา และ หัวหนากลุมสาระ สวนใหญมีสวนรวมกับ
คณะกรรมการในการจัดตารางสอน สําหรับปญหา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุมสาระสวนใหญ ประสบปญหา 
จํานวนครูผูสอนมีไมเพียงพอ ทําใหครูมีจํานวนคาบสอนมากเกินไป นับวาเปนปญหา ที่คงตองหาทางแกไขโดยเร็ว ดังที่ สุมน  
อมรวิวัฒน (2529) ไดทําการวิจัยเรื่องเกณฑการประเมินบุคลากร สรุปไดวา ช่ัวโมงการสอนของครูนับเปนตัวแปร ซึ่งสามารถชี้
ประสิทธิภาพในการสอนของครูได ซึ่งเกณฑกําหนดวาในระดับประถมศึกษา ครูไมควรสอนเกินสัปดาหละ 18-20 ช่ัวโมง ถา
เกินกวานี้ คุณภาพทางการศึกษาจะลดลง 

การจัดบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษา สวนใหญ ไดจัดบริการวัสดุ
หลักสูตร และสื่อการเรียนรู ที่เอื้อตอกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโดยเฉพาะโดยสนับสนุนใหครูผูสอนผลิตวัสดุ
หลักสูตร และสื่อการเรียนรู และหัวหนากลุมสาระ สวนใหญ เสนอของบประมาณในการผลิต จัดหา จัดซื้อ ซึ่งวิธีการจัดบริการ
วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนรู ดังกลาว เหมาะสมแลว เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอเมื่อพิจารณาจากสภาพ
ปญหาโดยรวม สําหรับปญหาพบวาผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุมสาระ สวนใหญประสบปญหาขาดงบประมาณในการ
จัดซื้อ จัดหา วัสดุ  หลักสูตร และสื่อการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของ เอี่ยม  มังคลาด (2537) พบวาสถานศึกษาขาด
งบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับวัสดุหลักสูตร วัสดุสื่อหลักสูตรไมเพียงพอ และสอดคลองกับงานวิจัยของ รศินา  ชางเนียม 
(2542) พบวา สถานศึกษามีปญหาคือ ขาดงบประมาณในการจัดหา จัดซื้อ วัสดุหลักสูตร และสื่อการเรียนรู 

การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ แกผูใชหลักสูตรกลุม พบวา ผูบริหารสถานศึกษา สวนใหญ ไดจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ ในลักษณะเฉพาะ แกผูใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโดยการจัดใหมีหองสมุดมุมหนังสือ
เกี่ยวกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หรือแหลงที่จะใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง และ หัวหนากลุมสาระ สวน
ใหญ มีสวนรวมจัดสภาพแวดลอม ใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ George Beauchamp (1975) ไดใหความหมาย
ของการนําหลักสูตรไปใชวาการนําหลักสูตรไปใช หมายถึงการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติโดยประกอบ ดวยกระบวนการที่
สําคัญที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไปสูการสอน การจัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหครูไดมีการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู และสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (2534) ไดกลาววา การเตรียมอาคารสถานที่สําหรับการใชหลักสูตร
ไดยึดเปาหมายและหลักการของหลักสูตรตลอดจนจุดเนนตางๆ ไดแก จัดบรรยากาศใหผูเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน จัด
หองสมุด มุมหนังสือ หรือแหลงวิชาการที่จะใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองมีบริเวณใหผูเรียนไดฝกฝนกิจกรรมในกลุม
ประสบการณตาง ๆ  และจัดปายนิเทศ หองสมุดใหอยูในสภาพปจจุบัน และใชประโยชนไดดี สําหรับปญหา ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุมสาระ สวนใหญ ประสบปญหางบประมาณไมเพียงพอที่จะจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
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ตาง ๆ ในลักษณะ เฉพาะแกผูใชหลักสูตร ผูวิจัยเห็นวา การหวังพึ่งรายไดจากสวนกลางอยางเดียว อาจทําใหประสบปญหา  
ดังนั้นการใชชุมชน และสังคมมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการชวยเหลืองบประมาณบางจึงเปนการเหมาะสม และตรงกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ตองการใหชุมชน สังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การเตรียมการนเิทศ ติดตามผลการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวง
ช้ันที่ 2 ผลการวิจัยพบวา กอนทําการนิเทศ ติดตามผลการใชหลักสูตร ศึกษานิเทศก ไดเตรียมการนิเทศ ติดตามผลการใช
หลักสูตร โดยการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพสถานศึกษา และในการเตรียมการนิเทศ ติดตามผลการใชหลักสูตร 
ศึกษานิเทศก ประสบปญหา บุคลากรในการนิเทศ ติดตามผลการใชหลักสูตร ไมเพียงพอ และถึงแมวาศึกษานิเทศก จะ
ดําเนินการนิเทศ ติดตามผลการใชหลักสูตรดวยตนเอง ตามแผนปฏิบัติงานแลวก็ตามแตไมสามารถดําเนินการนิเทศติดตามผล
การใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไดครบทุกสถานศึกษาตามแผนที่กําหนดไวได เนื่องจากขาดแคลน
ศึกษานิเทศกกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 การดําเนินการประเมินผลการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงช้ันที่ 2 
ศึกษานิเทศก ใชวิธีประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และในการนี้ศึกษานิเทศก ประสบปญหา ไมสามารถ
ประเมินผลการใชหลักสูตรไดครบตามกําหนดเวลาในแผนปฏิบัติงาน เนื่องจากภาระงานรับผิดชอบมีจํานวนมาก และ
งบประมาณในการดําเนินการประเมินผลการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศมีไมเพียงพอ  

การนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในสถานศึกษา ผลการวิจัย
พบวาผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญดําเนิน โดยการเยี่ยมช้ันเรียน ปรึกษาพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ กับครูผูสอน และ
หัวหนากลุมสาระไดรับมอบหมาย ใหติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน เพื่อประเมินผลการใชหลักสูตรและนําไปจัดทํา
ขอมูลเพื่อใชในการประเมินผลการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับปญหา ผลการวิจัยพบวา สวนใหญ 
ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุมสาระ ประสบปญหา การนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศไมตอเนื่องและไมสม่ําเสมอ  

สภาพการประชาสัมพันธหลักสูตรหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาสวนใหญ ประชาสัมพันธโดยการจัดประชุมคณะครูและหัวหนากลุมสาระ มีสวนรวมในการประชาสัมพันธแก
ผูเรียนในชวงเวลาเขาแถวตอนเชา สอดคลองกับ วิชัย  วงษใหญ (2525) ไดกลาวถึงการประชาสัมพันธวาการใชหลักสูตรใหมจะ
ประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการประชาสัมพนัธหลักสูตรสวนหนึ่งดวย การเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร และการ
ยอมรับหลักสูตรใหมนั้นจะตองกระทําการประชาสัมพันธใหผูที่เกี่ยวของทราบเปนระยะ สื่อที่ใชในการแนะนําหลักสูตรมีหลาย
รูปแบบขึ้นอยูกับกลุมเปาหมายของการใชหลักสูตร เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ เอกสารแผนพิมพ สิ่งเหลานี้สามารถใชกับ
บุคคลที่เกี่ยวของกับหลักสูตรโดยทั่วไป สวนคณะครูนั้น ควรจะไดมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับปญหา ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุมสาระสวนใหญ ประสบปญหา ภาระงานครูผูสอนมาก ทําใหมีการประชาสัมพันธหลักสูตร
ไมตอเนื่อง และระบบการประชาสัมพันธหลักสูตรไมชัดเจน 

การทําความเขาใจในหลักสูตรแมบท และปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 
ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอน สวนใหญทําความเขาใจ โดยการศึกษาหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร เอกสารหลักสูตร 
เอกสารคูมือตาง ๆ การปฏิบัติในลักษณะดังกลาว สอดคลองกับ สุมิตร  คุณานุกร (2523) กลาววา หัวใจการนําหลักสูตรไปใชคือ
การสอน และบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดในขั้นตอนนี้คือครู และเพื่อใหการนําหลักสูตรไปใชบรรลุผลสูงสุด ครูผูสอนจึงตองทํา
ความเขาใจในหลักสูตรใหถองแท สําหรับปญหา พบวา ครูผูสอน ขาดความชํานาญ ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนตอง
รับผิดชอบทั้งภาระงานสอน และภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานสอน อาจทําใหครูไมมีเวลามากพอสําหรับการทําความเขาใจ
มาตรฐานการเรียนรูตลอดจนการปรับหนวยการเรียนรู และนําไปสูปญหาการขาดความชํานาญได   
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วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พบวา ครูผูสอน สวนใหญ วางแผนการโดย
การศึกษาและเลือกบทเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร และหัวหนากลุมสาระใหคําปรึกษาแกครูผูสอน  ผูวิจัยเห็นดวยกับ
ลักษณะการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาว  ดังที่ Peter F. Oliva, (1982) กลาวถึงองคประกอบของหลักสูตร สรุปได
วา หลักสูตรควรจะประกอบไปดวยเปาหมาย วัตถุประสงค ยุทธศาสตรการสอน เทคนิควิธีการวัดและประเมินผล และ วราภรณ 
ศุนาลัย (2535) กลาวไววา การวางแผนการสอน คือการที่ผูสอนเตรียมตัวผูสอนเอง โดยเริ่มจากการศึกษาหลักสูตร เพื่อทราบถึง
วัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน  ศึกษาเนื้อหาสาระบทเรียน การเลือกใชวิธีสอนใหตรงกับเนื้อหา เตรียม
ขั้นตอนในการสอนจัดทํากิจกรรมตาง ๆ ลวงหนา จะทําใหผูสอนมีความมั่นใจในการสอนยิ่งขึ้น สําหรับปญหา ผลการวิจัย 
พบวาครูผูสอนสวนใหญ ประสบปญหา การมีกิจกรรมอื่นเขามาแทรกในระหวางปการศึกษา ทําใหการวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูไมเปนไปตามที่กําหนด  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอน สวนใหญ มีหลักการในกิจกรรมการเรียนรู   โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง สวนใหญ ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดโดยใชแบบฝกทักษะเปนสื่อการเรียนรูและ
ใชภาษาไทยมากกวาภาษาอังกฤษ และหัวหนากลุมสาระ สวนใหญ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง สอดคลองกับ สงัด อุทรานันท (2532)ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตละครั้งจะตองเริ่มจากการ
พิจารณาถึงจุดมุงหมายของหลักสูตร ที่ไดกําหนดไวในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนควรเลือกกิจกรรมที่เห็นวาจะ
กอใหเกิดความรูหรือประสบการณสามารถทําใหบรรลุจุดมุงหมายไดงายที่สุด สําหรับปญหาพบวา ครูผูสอน สวนใหญ ประสบ
ปญหาผูเรียนมีพ้ืนฐานความรูแตกตางกันมาก เกิดความยุงยากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และมีภาระงานมากทําใหการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ไมเปนไปตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่วางไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รศินา ชางเนียม (2542) 
พ้ืนฐานความรูของผูเรียนแตกตางกันมาก ทําใหเกิดความยุงยากในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู ทําใหการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูลาชา จากปญหาดังกลาวสงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ซึ่งหากผูเรียนมีพ้ืนฐาน 
ความรูแตกตางกันมาก ก็ยากที่จะเรียนในเรื่องตอไป  

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอน สวนใหญ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยจัดสงผูเรียน
ออกไปแขงขันความรูความสามารถ ดานภาษาตางประเทศ และหัวหนากลุมสาระ สวนใหญ  สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เหมาะสม จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา สถานศึกษาใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สอดคลองกับ
ไพโรจน  นาคะสุวรรณ และวันนอร มะทา (2528) ไดกลาววา กิจกรรมเสริมหลักสูตรเปน กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดและ
สนับสนุนใหผูเรียนจัดขึ้นเพื่อสนองความสนใจและสงเสริมพัฒนาการของผูเรียน นอกเหนือจากหลักสูตรปกติ ไมมีการให
คะแนนทางวิชาการ และผูเรียนเขารวมกิจกรรมเหลานั้นดวยความสมัครใจ กิจกรรมเสริมหลักสตูรมีประโยชนตอผูเรียนในดาน
การสงเสริมความรูทางวิชาการ ชวยแกปญหาการปกครอง ชวยใหผูเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไดคนพบความถนัด 
ความสนใจ ความสามารถของตน สามารถชวยแกปญหาของตนเองและชวยสังคมไดดวย สรางความเปนผูนําและผูตาม มีความ
เช่ือมั่นในตนเองสูง เปนการเตรียมเด็กออกไปเปนพลเมืองดีตอสังคม สรางความสัมพันธระหวางครูและผูเรียน ใหผูเรียนได
เรียนรูระบอบประชาธิปไตย ชวยใหเด็กรักและผูกพันกับสถานศึกษา 
สําหรับปญหา ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอน และหัวหนากลุมสาระสวนใหญ ประสบปญหาภาระงานมาก ทําใหการจัดและติดตาม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรทําไดไมเต็มที่  

การพัฒนาและการใชสื่อการเรียนรู พบวา ครูผูสอน สวนใหญ ใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดทําและใชสื่อการเรียนรู 
และหัวหนากลุมสาระ สวนใหญ แนะนําการใชสื่อการเรียนการรูใหสอดคลองกับเนื้อหา และวิธีสอนแกครูผูสอน ดังที่ ปรียาพร 
วงศอนุตโรจน (2541) กลาวถึงการเลือกใชสื่อการเรียนการสอนวาสื่อการสอนมีมากมายเปนหนาที่ของครูที่จะตองเลือกให
เหมาะสม หรือถาผูเรียนในชั้นมีบทบาทในการจัดการเรียนรูมาก สามารถรับประสบการณใหม ๆ ไดดวยตนเอง และสอดคลอง
กับ นันทกา  ประกอบนันท (2540)  ที่กลาววา การใชสื่อการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ประสบความสําเร็จไดนั้น  
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สวนหน่ึงมาจากการเลือกใชสื่อการเรียนรูไดอยางเหมาะสม ถูกตอง สอดคลองกับบทเรียนสําหรับปญหาพบวา ครูผูสอน และ
หัวหนากลุมสาระสวนใหญ ประสบปญหาขาดงบประมาณในการพัฒนา และจัดหาสื่อการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  

การสอนซอมเสริม ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอน สวนใหญ จัดสอนซอมเสริมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ใหแกผูเรียนที่เรียนไมทันหรือประสบปญหาการเรียนซึ่งใชชวงเวลาเย็นหลังเลิกเรียน จัดสอนซอมเสริม โดยการใหทํา
แบบฝกหัดเพิ่มเติม และ สอดคลองกับงานวิจัยของ วัยวุฑฒ  อยูในศีล (2546) พบวา สถานศึกษาสวนใหญ มีการจัดสอนซอม
เสริมและดําเนินการจัดสอนใหแกผูเรียนที่เรียนไมทัน หรือประสบปญหาการเรียน สําหรับปญหา ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอน 
สวนใหญ ประสบปญหา ไมมีเวลาในการจัดสอนซอมเสริม เนื่องจากสถานศึกษามีกิจกรรมมาก  

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอน สวนใหญ วัดและประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศหลากหลายรูแบบ ทั้งโดยการทดสอบปฏิบัติ การทดสอบตามสภาพจริงและดวยการสนทนา
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรูก็หลากหลายตามไปดวย ไดแก แบบทดสอบแบบขอเขียน แบบ
สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินทักษะ และ แบบประเมินแฟมผลงาน การประเมินผลการเรียนรูสวนใหญจะประเมินผลปลาย
ภาคเรียนและปลายปการศึกษา ประเมินผลเมื่อเรียนจบหนวยการเรียนใดหนวยการเรียนหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับ กรมวิชาการ 
(2545) ที่กลาววา การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพราะจะชวยใหผูเรียน
พัฒนาสารสนเทศที่แสดงการพัฒนาการ ความกาวหนาและความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน รวมทั้งขอมูลที่เปนประโยชนตอ
การสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ ดังนั้นการวัดและประเมินจึงตองใชวิธีการวัดที่หลากหลาย เนน
การปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรูของผูเรียน และสามารถดําเนินการอยางตอเนื่อง
ควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน สําหรับหัวหนากลุมสาระ สวนใหญ สงเสริมความรูความสามารถแกครูผูสอนโดยให
ศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูจากเอกสารตํารา สําหรับปญหา ผลการวิจัย  พบวา ครูผูสอน สวนใหญ ประสบ
ปญหา ผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานแตกตางกันทําใหการวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนไปดวยความลําบาก และ หัวหนากลุมสาระ 
สวนใหญ ประสบปญหา  ขาดเครื่องมือที่มีคุณภาพในการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
ขอเสนอแนะสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3  

1. ควรเพิ่มอัตรากําลังครูผูสอน ใหเพียงพอกับความตองการของสถานศึกษา และสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในเรื่องที่ไดรับการอบรมคอนขางนอย แตมีความจําเปนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ซึ่งไดแก เรื่องการใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียน โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แกครูผูสอน 
 2. ควรเพิ่มจํานวนศึกษานิเทศกกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศใหมากขึ้น และสงเสริมความรูความสามารถ
ศึกษานิเทศกกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ทั้งดานงานบริหารหลักสูตรและงานสอน นอกจากนี้แลว ควรสนับสนุนงบประมาณ ในการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เพี่อการดูแลอยางทั่วถึงทุกสถานศึกษา 
 3. ควรสนับสนุนแนวทางในการดําเนินภาระงานพิเศษใหกับสถานศึกษา เพื่อทางสถานศึกษาจะไดวางแผนปฏิบัติ
ภาระงานพิเศษ ซึ่งหมายถึง งานที่ไมมีอยูในแผนปฏิบัติงานแตสถานศึกษาตองปฏิบัติตามนโยบายในเวลาอันจํากัด  โดยที่
สถานศึกษาสามารถดําเนินภาระงานพิเศษนั้นไดและไมสงผลกระทบกับภาระงานสอนของครูผูสอน 
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ขอเสนอแนะสําหรับศึกษานิเทศกกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3  
 1. ควรดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ใหตอเนื่องมาก
ขึ้น 
 2. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การนําหลักสูตรไปใช  เกี่ยวกับ การทําความเขาใจหลักสูตรและการปรับหลักสูตรกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ใหแก หัวหนากลุมสาระ และครูผูสอน เพื่อสามารถนําไปใชใหสอดคลองกับสภาพและความ
ตองการของทองถิ่นไดดีขึ้น 
ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 

1. ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาสื่อการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เพื่อใหครูผูสอนสามารถใช
สื่อการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในการจัดการเรียนรูตามปกติ และครูผูสอนยังสามารถใชสื่อการเรียนรูใน
การสอนซอมเสริมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไดดวย 
 2. ควรสงเสริมหัวหนากลุมสาระและครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจในหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศมากขึ้น โดยการจัดหาเอกสารหลักสูตรตาง ๆ การใหเขารับการอบรม การใหเขารวมสัมมนาทางวิชาการ และ
การประชุมตาง ๆ รวมถึงการสนับสนุนใหบุคลากรดังกลาวพัฒนาตนเองใหเต็มตามศักยภาพ 
ขอเสนอแนะสําหรับหัวหนากลุมสาระ 
 ควรดําเนินการประสานงานกับครูผูสอนใหมากขึ้น เพื่อรับทราบปญหา และรวมกันแกปญหาจากการใชหลักสูตรกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ขอเสนอแนะสําหรับครูผูสอน 
 1. ควรพัฒนาตนเองใหมากขึ้นในการทําความเขาใจหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อใหสามารถ
ปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่นได   

2. ควรดําเนินการประสานงานกับหัวหนากลุมสาระ ในการรายงานสภาพ และปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตอ
ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู เพื่อทุกฝายจะไดรวมมือกันในการแกปญหา ซึ่งจะสงผลใหการนําหลักสูตรไปใช ดีขึ้น
ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1.ควรมีการศึกษาการประเมินผลการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 
 2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความตองการการนิเทศกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศของครูผูสอนในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 
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