
บทที่ 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นักเรียนต้องได้รับการพัฒนา
ด้านความรู้ ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชิวิตอย่างเต็มศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข และสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงจัดให้มีโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 
 3. เพ่ือให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้รับการนิเทศการสอน  มีคะแนนเฉลี่ยในระดับดี
ขึ้นไป  
 4. เพ่ือให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใช้วิจัยในชั้นเรียนในการแก้ปัญหาและพัฒนา
นักเรียน 

5. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เป็นไปตามเกณฑ์  
 6. เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

7. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการแข่งขันภาษาอังกฤษทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับ
นานาชาติ   และระดับสากล 

 
ขอบเขตของกิจกรรม/โครงการ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ดังนี้ 
 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
เป็นครู 16 คน และ นักเรียน 2,551 คน 
 2. สถานที่ด าเนินการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 



เป้าหมาย 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีเป้าหมายการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 80   ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละ 80   ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้รับการนิเทศการสอนและมีผลการ
นิเทศการสอนอยู่ในระดับดี 

3. ร้อยละ 80   ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้รับการพัฒนา 
4. ร้อยละ 80   ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   แก้ปัญหาชั้นเรียนโดยใช้การวิจัยใน

ชั้นเรียน 
5. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นไปตาม

เกณฑ์ 
6. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ครูสามารถแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกคนมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนสูงขึ้น 
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษได้ตรงตามมาตรฐาน 
 5. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   มีตัวชี้วัดความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  คิดเป็น
ร้อยละ 80 
 2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้รับการนิเทศการสอน มีคะแนนเฉลี่ยในระดับดีข้ึนไป  
คิดเป็นร้อยละ 80 



 3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   อย่างน้อยร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
 4. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ใช้วิจัยในชั้นเรียนในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน 
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   รวมค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80 
 6. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ O-NET  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
 7. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ 
8. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการแข่งขันภาษาอังกฤษท้ังระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับนานาชาติ และระดับ
สากล 
 
 
  



บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานดังนี้ 
 1. ความหมายของภาษาอังกฤษ 
 2.  ความส าคัญของภาษาอังกฤษ 
 3. นิเทศการสอน 
 4. วิจัยในชั้นเรียน 
 5. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6. กระบวนการสอนภาษาอังกฤษ           
1.  ความหมายของภาษาอังกฤษ 
                 ปัจจุบัน  ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างกว้างขวาง  ทั้งในชีวิตของคนไทยและคน
ทั่วโลก  และถือว่าเป็นภาษาสากล  กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจะเป็นในการเร่ง
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพ่ือให้คนไทยมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน
ระดับมาตรฐาน  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร  ตลอดจนเลือกสรรและใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศที่มีอยู่อย่างมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 อรุณี  วิริยะจิตรา  (2532)  กล่าวว่า  ภาษาต่างประเทศ  หมายถึงภาษาอ่ืน  ที่ผู้เรียนเรียนเพื่อใช้
ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ภาษานั้น  ทั้งนี้อาจเพื่อจุดมุ่งหมายในการแสวงหาความรู้เพ่ือการท่องเที่ยว  เพื่อเหตุผล
ทางการเมืองหรือการค้า  เช่น  คนไทยเรียนภาษาอังกฤษ  ญี่ปุ่น  จีน  เป็นภาษาต่างประเทศ  เป็นต้น  การ
เรียนภาษาต่างประเทศนี้อาจเริ่มเรียนในระดับประถามศึกษา  มัธยมศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  หรืออาจะเริ่ม
เรียนตอนเป็นผู้ใหญ่  เพราะมีความต้องการที่อยากรู้ภาษานั้นๆ  ก็ได้ 
 Karashen and Terrel  (1983, อ้างใน วริสา  ธนันไชย, 2552)  กล่าวถึงความส าคัญของการเรียน
ภาษาท่ีสองว่า  มนุษย์มีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาษาอ่ืนเพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อสื่อสารทางการเมือง  
ศิลปวัฒนธรรม  การค้า  เป็นต้น  ดังนั้น  การเรียนภาษาท่ีสอง  จึงมีความส าคัญมากในการที่จะใช้พัฒนา
ตนเอง  และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า  ภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ  คือภาษาท่ีเรียนนอกเหนือจากภาษาหลักของ
ตน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการติดต่อสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง  หรือเพ่ือการติดต่อเกี่ยวกับธุรกิจการค้า  
การเมืองระหว่างประเทศ  อันจะท าให้มีความใจที่ตรงกัน  และมีการสื่อสารข้อมูลระหว่างกันอย่างถูกต้อง 
2.  ความส าคัญองภาษาอังกฤษ 
 ธีรวิทย์  ภิญโญณัฐกานต์  (2538)  ได้กล่าวถึงเหตุผลที่จ าเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษ  ดังนี้ 



 2.1  ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ไหล่บ่าเข้ามาจากยุโรปและ
อเมริกาเป็นส่วนใหญ่  หากต้องการเข้าใจสิ่งเหล่านี้  ต้องมีความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับดี  และใช้งานได้  
เพราะต าราส่วนมากเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษ 
 2.2  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีการเรียนรู้กันแพร่หลายที่สุด  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึง
กลายเป็นเครื่องหมายของคนที่มีการศึกษาดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 2.3  การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศขยายอย่างกว้างขวางมากขึ้น  มีข้อจ ากัดและกฎเกณฑ์เข้ามา
เกี่ยวข้องมากมาย  จึงจ าเป็นต้องอาศัยภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็นภาษากลางเป็นตัวสื่อในการแก้ไขข้อขัดข้อง  
รวมถึงการท าสัญญาและข้อตกลงต่างๆ   
 2.4  ปัจจุบัน  ประเทศไทยก าลังพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม  จึงจ าเป็นต้องใช้บุลา
กรที่มีความรู้ความสามารถในหลายๆ   ด้าน  รวมทั้งผู้ช านาญการทางด้านภาษาอีกด้วย 
 2.5  ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งทางการเมือง  การทหาร  และการทูตระหว่างประเทศ  จ าเป็นต้อง
มีความรอบคอบระมัดระวัง  ในกรเลือกใช้ค าพูดเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งและความเข้าใจผิดต่างๆ  อัน
เกิดจากการใช้ค าพูดที่ไม่เหมระสม  เพราะฉะนั้นการเรียนภาษาอังกฤษให้แตกฉาน  ลึกซึ้ง  จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น
ส าหรับคนไทย 
 2.6  ถ้าคนไทยไม่คิดท่ีจะขวนขวายหาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ  ก็เท่ากับปิดหูปิดตาปิดปาก
ตัวเอง  ก็จะส่งผลให้ประเทศไทยยังคงล้าหลังอยู่เช่นเดิม 
 2.7  ถ้าคนไทยรู้ภาษาต่างประเทศอย่างแพร่หลายและอยู่ในขั้นใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังเต็มที่  
วิทยาการในโลกนี้  ไม่ว่าจะเจริญรุดหน้าไปมากแค่ไหน  คนไทยก็สามารถติดตามศึกษาได้ทันแก่กาลเวลา  ไม่
ล้าหลัง  และสามารถน ามาปรับปรุงพัฒนาชาติได้รวดเร็ว  ต าราก็จะมีการแปล  เรียบเรียง  และเผยแพร่เป็น
ภาษาไทยมากขึ้นเป็นล าดับ 
 2.8  นักจิตวิทยาทางภาษาศาสตร์ได้ค้นคว้าและสรุปออกมาว่า  คนที่มีความรู้มากกว่า  1  ภาษา  มี
โอกาสได้พัฒนามันสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษาได้มากกว่าคนที่พูดอยู่ภาษาเดียว  และชี้ให้เห็นว่า  คนที่
พูดได้หลายภาษานั้น  จะมีความคล่องแคล่วในการาใช้ค าพูดและความสามารถคิดในเรื่องภาษา  ในส่วนที่เป็น
นามธรรมได้ลึกซึ้งกว่าที่คนที่รู้เพียงภาษาเดียว 
3.  การนิเทศการสอน 
   3.1  ความหมายการนิเทศ (Supervision) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ  การให้ค าแนะน า และ
การปรับปรุง เพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 3.2  ความหมายการนิเทศการสอน (Supervision of Teaching)  หมายถึง  กระบวนการของผู้นิเทศ 
ที่มุ่งให้ค าแนะน า และความช่วยเหลือครูผู้สอน ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  เพ่ือให้
เกิดผลดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนความส าคัญของการนิเทศการสอน 



      3.3  การนิเทศการสอน (Supervision of Teaching)  เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีคุณภาพ  ทันต่อสถานการณ์  นโยบายการศึกษา  หลักสูตรและองค์ประกอบต่างๆ ซึ่ง
ความส าคัญของการนิเทศการสอนมีดังนี้ 
                        1)   เพ่ือพัฒนาทางด้านวิชาการ ความรู้ นวัตกรรมทางการศึกษา หลักสูตร นโยบายการ
จัดการศึกษา มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
                       2)  เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม มีการ
ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 
                       3)   เพ่ือแก้ไขปัญหาในการจัดการศึกษา  เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการจัด
การศึกษา  เพ่ือก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการศึกษา 

4)  เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา 
3.4   จุดประสงค์ของการนิเทศการสอน 

                การนิเทศการสอน  เป็นกระบวนการที่คนกระท ากับคน คือผู้นิเทศกระท ากับผู้สอน  เป็น
กระบวนการที่มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
                      3.4.1  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้สอน 
                    3.4.1.1  ให้ข้อมูลแก่ผู้สอนในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
                    3.4.1.2   ให้ผู้สอนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านการสอน 
  3.4.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
                          3.4.2.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านวิชาการของสถานศึกษา 
                          3.4.2.2  ปรับปรุงคุณภาพด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
                       3.4.3  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้สอน 
                             3.4.3.1  มีความมั่นใจในการปฏิบัติการสอน 
  3.4.4  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
   3.4.4.1   สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการท างานร่วมกันเกี่ยวกับการนิเทศ
การสอนเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาได้ให้
ความหมายของการนิเทศการสอนไว้ ดังนี้ 
 สงัด อุทรานันท์ (2530) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงในการเรียนของนักเรียน 
 ชารี มณีศรี (2538) กล่าวว่า การนิเทศ หมายถึง ความพยายามอย่างหนึ่งในหลายๆอย่างที่จะช่วย
ส่งเสริมให้การศึกษามีคุณภาพทั้งการเรียนการสอน 
 รินทร์ทอง วรรณศิริ (2541) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร่วมกันด าเนินงาน โดยมุ่งให้ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนการสอน ในทางที่ดีข้ึนอัน
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 



 แทนเนอร์ และ แทนเนอร์ (2530) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา คือ การประเมินคุณภาพการเรียน
การสอนตลอดจน การประเมินหลักสูตรให้ค าแนะน าไปอย่างมีคุณภาพ 
 จากความหมายของ การนิเทศการศึกษาที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปได้ว่า กระบวนการความพยายามทุก
วิธีของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาในอันที่จะพัฒนาการเรียนของครู เพ่ือให้เกิดผลต่อคุณภาพทาง
การศึกษาสูงสุดตามพึงประสงค์ 
4.  วิจัยในชั้นเรียน 
 4.1  ความหมายของการวิจัย (Research)  
 การวิจัย  หมายถึง กระบวนการค้นคว้าหาข้อมูล หาค าตอบ การแก้ปัญหา โดยวิธีการที่เป็นระบบ 
หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีการที่เชื่อถือได้ 
 การวิจัยในชั้นเรียน คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างครูและนักเรียน และบทบาทครู คือ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรให้กับนักเรียนทั้งชั้น   การสอนในชั้นเรียนไม่ใช่การบอกหนังสือ หรือ
การบอกให้จดหนังสืออย่างเดียว การสอนในชั้นเรียนครูจะต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งชั้น
ซึ่งมีความสามารถพ้ืนฐานแตกต่างกันออกไป ท าให้บางครั้งเกิดปัญหากับผู้สอนที่ต้องจัดกิจกรรมหลากหลาย
สนองตอบต่อผู้เรียนแต่ละคน การสอนควบคู่กับการสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนในชั้นมาวิเคราะห์ 
ศึกษาสภาพ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นต้องด าเนินการตลอดเวลา การวิจัยในชั้นเรียนจะเกิดขึ้นหลังจากครูสรุปได้ว่า
ปัญหาคืออะไร เกิดที่ไหนและมีแนวทางจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร กล่าวคือ ครูคิดหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วได้
น าไปทดลองใช้จนได้ผลแล้วพัฒนาเป็นนวัตกรรม สามารถน าไปเผยแพร่ได้ต่อไป การวิจัย ในชั้นเรียนควรมี
ลักษณะ คือ 
 1)  เป็นการวิจัยจากปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 2)  ท าการวิจัยเพื่อน าผลวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน 
 3)  ท าการวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน คือ สอนไปวิจัยไป แล้วน าผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาในชั้น
เรียน และท าการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
 นักการศึกษาได้กล่าวถึง ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนไว้มากมาย เช่น 
 วรรณวิไล พันธุ์สีดา (2544) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึงกระบวนการศึกษาค้นคว้า หา
ค าตอบอย่างมีระบบ มีแบบแผนมีจุดหมายที่แน่นอน กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการที่ครูศึกษา
ค้นคว้าเพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอนที่ตนรับชอบ 
 อุทุมพร จาบรมาร (2544) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียน คือการแก้ปัญหานักเรียนบางคน บางเรื่อง 
เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงนักเรียนอ่อน เสริมนักเรียนเก่ง นักเรียนคนนั้น กลุ่มนั้นเพ่ือจะได้เรียนทันเพื่อนกลุ่มใหญ่ 
หรือได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของเขา 
  Field (1997) กล่าวว่า การวิจัยปฏิบัติการเป็นการศึกษาขนาดเล็ก ที่ด าเนินการโดยครูในชั้นเรียน 
เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครูสะท้อน การปฏิบัติงานและเสริมพลังอ านาจให้กับครู  



 จากความหมายของค าว่า วิจัยในชั้นเรียนที่ได้มีนักวิชาการ นักการศึกษา ได้ให้ความหมายมานั้น 
สามารถสรุปได้ว่า วิจัยในชั้นเรียน หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยที่มีครูเป็นผู้ท าวิจัยและน าผลไป
ใช้ในการปฏิบัติจริง โดยเป็นการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ในชั้นเรียนด้วยตนเอง 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสม 
5.  แผนการจัดการเรียนรู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5.1  ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้   
แผนการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ครูเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ     

และเชื่อมโยงหลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้    เลือกสรร กระบวนการที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล   รวมทั้งผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการ
แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย   สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ ดังนั้นแผนการ
จัดการเรียนรู้จึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่เป้าหมายของความส าเร็จที่ผู้สอนคาดหวังไว้ 
 5.2  องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้  
 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส าคัญแยกเป็นสองส่วน   ได้แก่    
  5.2.1  ส่วนหัวของแผน   ได้แก่    
       โรงเรียน..............................ชั้น............หน่วยการเรียนรู้ที่............เรื่อง..........................  
เวลา............ชัว่โมง      แผนการจัดการเรียนรู้ที่.........เรื่อง..........................วันที่.............. เวลา...... ..น. 
  5.2.2  ส่วนที่สองรายการท่ีส าคัญ ที่ต้องระบุในแผนการจัดการเรียนรู้  ได้แก่ 
   5.2.2.1   สาระส าคัญ (ความคิดรวบยอดหรือมโนมติของบทเรียน)  หมายถึง 
สาระส าคัญของเนื้อหา  ประสบการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนหลังจากนักเรียนได้รับการปลูกฝังด้วย
เทคนิควิธีการจากครู  และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรวมทั้งท าหน้าที่เป็นตัวก าหนดขอบเขตเนื้อหา  ความรู้  
จุดประสงค์ของการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง ควรเขียนเป็น ประโยคหรือข้อความสั้นๆ 
   5.2.2.2   จุดประสงค์การเรียนรู้  แบ่งเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 
   1)  จุดประสงค์ปลายทาง   เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ซึ่ง
สะท้อนผลรวมทั้งหมดที่มุ่งหวัง และปรารถนาจะให้เกิดกับนักเรียนทุกคน เมื่อผ่านกระบวนการเรียนการสอน
วิชานั้นแล้ว อีกทั้งยังสะท้อนจุดเน้นเด่นๆ ของเนื้อหาวิชาและพฤติกรรมส าคัญๆ ของวิชานั้นๆ หรือ อาจจะ
สะท้อนผลสรุปขั้นสุดท้ายของกระบวนการเรียนรู้ก็ได้ วิธีการเขียนให้ยึด   “สาระการเรียนรู้เป็นหลัก”   และ
น ากรอบพฤติกรรมบ่งชี้มาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้   เช่น 
  1.1)  เพ่ือให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องและค าแนะน าง่ายๆที่ฟังหรืออ่านได้ 
  1.2)  เพ่ือให้อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยค ข้อความง่ายๆและบทพูดเข้า
จังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน 



  1.3)  เพ่ือให้เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค
และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 
  1.4)  เพ่ือให้ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยคบทสนทนาและนิทานง่ายๆได ้ 
  1.5)  เพ่ือให้พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลได้ 
  1.6)  เพ่ือให้ใช้ค าสั่ง ค าขอร้องและค าขออนุญาตง่ายๆได้ 
  1.7)  เพื่อให้พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือนและครอบครัวได้ 
   1.8)  เพื่อให้พูดและท าท่าประกอบ อย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
  1.9)  เพื่อให้บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลอง ตามวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทยได้ 
  1.10)  เพื่อให้ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆได้ 
   2)  จุดประสงค์น าทาง  เป็นความคาดหวังที่เกิดขึ้นกับนักเรียนระหว่างการเรียนในแต่ละครั้ง 
การเขียนจุดประสงค์น าทางมีวัตถุประสงค์ให้ผู้สอนได้พิจารณาถึงผลการเรียนย่อยๆ หรือพฤติกรรมต่างๆ ที่
ควรจะเกิดขึ้นในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  วิธีการเขียนผู้สอนต้องก าหนดพฤติกรรมย่อยๆของสาระ
การเรียนรู้ย่อยเพ่ือน าไปสู่จุดประสงค์ปลายทาง  สามารถเปรียบ เทียบให้เห็นได้ดังนี้ 

จุดประสงค์ปลายทาง จุดประสงค์น าทาง 

1. เพ่ือให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องและ
ค าแนะน าง่ายๆที่ฟังหรืออ่านได้ 
2. เพ่ือให้อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า 
ประโยค ข้อความง่ายๆและบทพูดเข้าจังหวะ
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. เพ่ือให้เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค
และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 
4. เพ่ือให้ตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
ประโยคบทสนทนาและนิทานง่ายๆได้  
5. เพ่ือให้พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่าง
บุคคลได้ 
6. เพ่ือให้ใช้ค าสั่ง ค าขอร้องและค าขออนุญาต
ง่ายๆได้ 
7. เพ่ือให้พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อนและครอบครัวได้ 

1.  ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องและค าแนะน าง่ายๆที่
ฟังหรืออ่านได้ 
2.  อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยค 
ข้อความง่ายๆและบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
3. เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย
ตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆที่
ฟังหรืออ่านได้ 
4. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยคบท
สนทนาและนิทานง่ายๆได้  
5. พูด/เขียนโต้ตอบสื่อสารระหว่างบุคคลได้ 
6. ใช้ค าสั่ง ค าขอร้องและค าขออนุญาตง่ายๆได้ 
7. พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพ่ือนและครอบครัวได้ 
8. เพ่ือให้พูดและท าท่าประกอบ อย่างสุภาพ ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 



8. เพ่ือให้พูดและท าท่าประกอบ อย่างสุภาพ 
ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
9. เพ่ือให้บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลและงานฉลอง ตามวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทยได้ 
10. เพ่ือให้ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น
และรวบรวมข้อมูลต่างๆได้ 
 

9. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล
และงานฉลอง ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ของไทยได้ 
10. เพ่ือให้ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและ
รวบรวมข้อมูลต่างๆได้ 
 

 
5.3  ความหมายของสาระการเรียนรู้    

  สาระการเรียนรู้  หมายถึง  ประมวลสาระแห่งองค์ความรู้หรือสาระการเรียนรู้ที่ปรากฏอยู่ในขอบข่าย
ของเรื่องที่ก าหนดให้เรียน   สามารถเขียนโดยอาศัยพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นตัวก าหนดได้   เช่น 
 ด้านความรู้  :  ได้แก่สาระความรู้ที่ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียน 
 ด้านทักษะกระบวนการ  :  หมายถงึทักษะที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้   ทักษะการท างาน   ทักษะ
การเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ฝึก 
 ด้านเจตคติ  คุณค่า  :  หมายถึงอารมณ์ความรู้สึก  การเห็นประโยชน์  คุณค่าของเรื่องที่เรียน 

5.4   กิจกรรมการเรียนรู้   /  กระบวนการจัดการเรียนรู้       หมายถึง  วิธีการสอน   รปูแบบการ
สอนแบบต่างๆ  ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ หรือเป็นขั้นตอนและวิธีการของการกระท ากิจกรรมต่างๆตั้งแต่ต้นจน
จบกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถให้นักเรียนได้แสดงออกท้ังด้าน  การปฏิบัติด้วยการใช้ความคิด   พูด   และ
กระท าเพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในขณะที่เรียน 
  5.4.1  กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  หลักของ
การน ากิจกรรมการเรียนการสอนมาท าแผนการจัดการเรียนรู้คือ  ยึดหลักนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากท่ีสุด  วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่มี
ลักษณะเป็นนามธรรม  ดังนั้นการน ากิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทั้ง 4 คือการฟัง 
พูด อ่าน เขียน มาใช้จัดกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สื่อการ
สอน  ได้แก่  วัสดุ  อุปกรณ์  และเทคนิควิธีการต่างๆ  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในบทเรียน  สื่อในวิชา
ภาษาอังกฤษจะอยู่ในลักษณะของความรู้ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และวัฒนธรรม  จากสื่อ
หนังสือพิมพ์  โทรทัศน์  บัตรค า  บัตรภาพ  ภาพพลิก  สไลด์  ชุดการสอน สถานที่ส าคัญ สถานการณ์ต่างๆใน
ชีวิตจริง  ฯลฯ  สื่อการสอนที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นั้นอยู่ที่การเลือกใช้ของผู้สอนให้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ในแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดการประเมินผล  ผลของการเรียนในแต่ละชั่วโมง  นักเรียนจะ
ประสบผลส าเร็จในการเรียนและครูประสบผลส าเร็จในการสอนหรือไม่เพียงใด  เพื่อที่จะพัฒนาการเรียนการ



สอนให้ดีขึ้น  ซึ่งครูต้องก าหนดว่าจะใช้วิธีการประเมินผลใดบ้าง  โดยทั่วไปแล้วการวัดการประเมินผลสังคม
ศึกษามีหลายวิธี  เช่น  การสังเกต  การสัมภาษณ์  การตรวจผลงาน  การทดสอบ 5.4.2 สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้     หมายถึง  การเตรียมสื่อต่างๆ   เช่น ใบความรู้   สื่อวัสดุ   
อุปกรณ์  สื่อบุคคล  กรณีศึกษา นิทาน   เครื่องโสตทัศนูปกรณ์  วีดีทัศน์   แถบเสียง   แผ่นโปร่งใส  Power   
Point     กระดาษ   ปากกา  สี  บัตรค า  บัตรความรู้   ใบงาน  หนังสือ   ต ารา  เอกสารอ้างอิง   ฯลฯ        
แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ประกอบในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ในคาบนั้นๆ  เช่น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน วัด ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล ศาลจังหวัด สถานีต ารวจ อนามัยต าบล ฯลฯ   
   5.4.3 การวัดและประเมินผล   หมายถึง   ออกแบบการประเมินผลและการสร้างเครื่องมือ
เพ่ือใช้ในการประเมินผล   ในที่นี้หมายถึงการวัดและประเมินผลการเรียนเป็นรายคาบ    ได้แก่   การสังเกต
ความสนใจและการมีส่วนร่วม   การแสดงความคิดเห็นและการตรวจผลงาน   การใช้แบบทดสอบ   การท า
แฟ้มสะสมงาน  เป็นต้น  การจัดกิจกรรมในขั้นนี้ได้แก่   การน าผลงานมาติดที่ป้ายนิเทศ   การอ่านหนังสือ
เพ่ิมเติมนอกเวลา   การท าแบบทดสอบ  ฯลฯ 
                5.4.4 บันทึกผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอนสามารถประเมินแผนการจัดการเรียนรู้   
โดยใช้บันทึกผลการใช้แผนฯ  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
 
   5.5  ขั้นตอนในการท าแผนการจัดการเรียนรู้  การท าแผนการจัดการเรียนรู้  มีข้ันตอนดังนี้ 
   1)  วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค และหน่วยการเรียนรู้ที่
สถานศึกษาจัดท าขึ้น เพื่อประโยชน์ในการเขียนรายละเอียดของแต่ละหัวข้อของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   2)  วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพ่ือน ามาเขียนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้โดยให้
ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ เจตคติ และค่านิยม 

3)  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายสาระที่เรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน ชุมชน 
และท้องถิ่น 

4)  วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5)  วิเคราะห์กระบวนการประเมินผลโดยเลือกใช้วิธีการวัดผล  ประเมินผลให้สอดคล้องกับ 

จุดประสงค์การเรียนรู้  และสร้างแบบวัดประเมินผลให้ครอบคลุมเนื้อหาด้วย 
6)  วิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอก

ห้องเรียนให้เหมาะสมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้  (คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2549) 
 5.6  วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ /การจัดการเรียนรู้   
 ผู้สอนต้องวิเคราะห์จุดประสงค์และสาระการเรียนรู้เพ่ือออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ตามองค์ประกอบการเรียนรู้ต่อไปนี้  
  1)   ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  เป็นกระบวนการที่ครูกระตุ้นให้ผู้เรียน
ดึงหรือเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับสถานการณ์ใหม่   การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนี้ช่วยให้ผู้เรียน



รวบรวมมวลประสบการณ์ท่ีหลากหลายแล้วน าไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ร่วมกัน   การจัดกิจกรรมในข้ันนี้ได้แก่   
การตั้งค าถาม   การให้แก้ไขปัญหาด้วยความรู้เดิม   เป็นต้น 
  2)   มีกิจกรรมการสร้างความรู้ร่วมกัน    เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้ผู้เรียนได้คิด   วิเคราะห์  
สังเคราะห์และสร้างสรรค์มวลประสบการณ์   ข้อมูล  ความคิดเห็น ฯลฯ  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้   
หรือเกิดข้อสรุปของความรู้ใหม่  ตลอดจบตรวจสอบ  ปรับ/เปลี่ยนความคิดความเชื่อของตน การจัดกิจกรรม
ในขั้นนี้ได้แก่   การตั้งประเด็นให้ผู้เรียนได้คิด   และสะท้อนความคิด   ปรับเปลี่ยนความคิดอย่างลึกซึ้ง   จน
เกิดความเข้าใจชัดเจน  จนได้ข้อสรุปหรือความรู้ใหม่ตามจุดประสงค์ท่ีก าหนด 
  3)  กระบวนการเรียนรู้ความรู้จากครู  (ผ่านสื่อและแหล่งการเรียนรู้)   เป็นองค์ประกอบที่ที่
ผู้เรียนได้รับข้อมูลความรู้   แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  ขั้นตอน  หรือข้อสรุปต่างๆ   โดยครูเป็นผู้จัดให้เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้ใหม่  และช่วยให้การเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมในขั้นนี้ได้แก่  
การให้แนวคิด   ทฤษฎีหลักการ  ข้อมูลความรู้   ขั้นตอนทักษะ  ฯลฯ  ซึ่งท าได้หลายทางเช่น   บรรยาย  ดูวีดี
ทัศน์  อ่านเอกสาร   ใบความรู้  ต ารา   ฯลฯ 
   4)  ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้  เป็นองค์ประกอบที่ท าให้ผู้เรียนได้น าความคิดรวบ
ยอดหรือข้อสรุปหรือความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเรียนไปประยุกต์หรือทดลองใช้   อาจกล่าวอีกทางหนึ่งว่า  
เป็นผลส าเร็จของการเรียนรู้ในองค์ประกอบข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว   และในขั้นนี้เป็นขั้นที่สะท้อนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ว่า  มิใช่เพียงเรียนรู้เท่านั้นแต่เป็นกระบวนการที่ได้ใช้ความรู้ที่เรียน   ท าให้เกิดเป็นทักษะและ
เจตคติที่ดีต่อการเรียนตามมา  การจัดกิจกรรมในขั้นนี้ได้แก่   การท าแผนภาพ   จัดนิทรรศการ   ท ารายงาน
สรุปสาระส าคัญ   ตารางวิเคราะห์   ฯลฯ 
   5)  ออกแบบปฏิสัมพันธ์ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้  โดยเลือกใช้กระบวนการที่ 
หลากหลาย   เช่น กระบวนการกลุ่ม  ทั้งกลุ่มขนาดเล็ก  กลาง  และใหญ่   การออกแบบปฏิสัมพันธ์ใน
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   จึงเป็นการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกลุ่มมากท่ีสุด   แทนการ
เรียนด้วยการฟังครูพูด  (บรรยาย)  มีผลงานวิจัยสนับสนุนว่าการเรียนเป็นกลุ่มมีผลดีต่อผู้เรียนคือ  ช่วยให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น   ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจริยธรรม   ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
    6)  สื่อ  อุปกรณ์  และแหล่งการเรียนรู้     หมายถึง  การเตรียมสื่อต่างๆ   เช่น  ใบงาน   ใบ
ความรู้   สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์   แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ประกอบในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ในคาบนั้นๆ   เช่น  
กรณีศึกษา   วีดีทัศน์   แถบเสียง   แผ่นโปร่งใส  PowerPoint   สื่อบุคคล   นิทาน   เครื่องโสตทัศนูปกรณ์   
กระดาษ   ปากกา  สี  บัตรค า  บัตรความรู้   ใบงาน  หนังสือ   ต ารา   เอกสารอ้างอิง   ฯลฯ       
    7)  การวัดและประเมินผล   หมายถึง   ออกแบบการประเมินผลและการสร้างเครื่องมือเพ่ือ
ใช้ในการประเมินผล   ในที่นี้หมายถึงการวัดและประเมินผลการเรียนเป็นรายคาบ    ได้แก่   การสังเกตความ
สนใจและการมีส่วนร่วม   การแสดงความคิดเห็นและการตรวจผลงาน   การใช้แบบทดสอบ   การท าแฟ้ม
สะสมงาน  เป็นต้น  การจัดกิจกรรมในขั้นนี้ได้แก่   การน าผลงานมาติดท่ีป้ายนิเทศ   การอ่านหนังสือเพ่ิมเติม
นอกเวลา   การท าแบบทดสอบ  ฯลฯ 



   จัดการเรียนรู้และบันทึกผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  ผูส้อนสามารถประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้   โดยใช้บันทึกผลการใช้แผนฯ  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
6.  กระบวนการสอนภาษาอังกฤษ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษและเติมเต็มศักยภาพผู้เรียนในระดับสากลโดยเน้นภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ และจัดกิจกรรมโครงการการใช้สื่อ ICT การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน การอบรมเพ่ือ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการ
ออกแบบ สร้างสรรค์งานน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนอ่ืนๆ พร้อมทั้งยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผ่านการประเมินระดับชาติ มีความรู้ ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์สามารถแข่งขัน
ระดับชาติและนานาชาติ สามารถมีความคิดสร้างสรรค์รู้จักแสดงหาความรู้ สังเคราะห์และใช้วิธีการที่
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิผล 
 6.1  การจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรม KLPA 
 การสร้างความรู้  (Knowledge) 
 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างและพัฒนาความรู้ให้นักเรียนในเรื่องการใช้
ภาษาอังกฤษผ่านทางการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  ผ่านกิจกรรมต่างๆ  ซึ่งนักเรียนจะได้รับทั้งความรู้  และ
ความสนุกสนานไปพร้อมๆ  กัน  นอกจากนี้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ยังได้เข้ารับ
การอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านวิชาภาษาอังกฤษโดยตรงเพื่อน าความรู้มาจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 
 การเรียนรู้  (Learning) 
 กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการใช้สื่อวีดีทัศน์ การใช้เกม เพลง แผนภาพ สื่อของจริง รูปภาพต่างๆ 
เป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางภาษาอังกฤษ
ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ  และเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กล้าแสดงออก 
และกล้าแสดงความคิดเห็น 
 การฝึกปฏิบัติ  (Practice) 
 เกม สื่อการเรียนการสอน และโครงงานภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางภาษาอังกฤษ เช่น “First Letter, Last Letter”, 
“Vocabulary Dictation”, “20 Questions Game”, “Crossword Game”, “English Camp” 
ซีดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะและกระบวนการ
ทางด้านภาษาอังกฤษ 
 การส่งเสริมความรู้ (Awareness) 
 กิจกรรมการส่งเสริมและเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือเตรียมสอบ O-NET   เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส าหรับทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน โดยให้



นักเรียนฝึกท าข้อสอบและให้นักเรียนค้นหาข้อสอบที่ตนเองสนใจมาอภิปรายกันรวมทั้งระดับชั้นต่างๆ ก็จัดให้
มีการฝึกท าข้อสอบอยู่บ่อยครั้งเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ หรือประเมินผลการเรียนของ
นักเรียน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงาน 

 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีวิธีการด าเนินงาน   
ดังนี้ 
 
1.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีระยะเวลาการ
ด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558  ถึง มีนาคม 2559 
 
2.  แผนการปฏิบัติงาน 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีแผนการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้   จ านวน 6  กิจกรรม  ดังนี้ 
 1.  กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ   
  1.1  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “English Camp” 
  1.2  กิจกรรมภาษาอังกฤษหน้าเสาธง 
  1.3   กิจกรรมวันคริสต์มาส (ละครศักดิ์สิทธิ์) 

2.  กิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ 
3.  กิจกรรมการจัดท าแผนการเรียนรู้และประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
 4.  กิจกรรมอบรมครูผู้สอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

5. กิจกรรมนิเทศการสอน 
6.  กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

3.  วิธีการด าเนินงาน 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีวิธีการด าเนินงาน
ที่ปฏิบัติ ดังนี้     
  



ขั้นตอนการวางแผน (Plan : P) 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบงาน 
1 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้าน

ภาษาอังกฤษ   
1.1  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “English Camp” 
          1.1.1  เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
          1.1.2  เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
          1.1.3  ก าหนดวัน เวลา เข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ 
          1.1.4  เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
          1.1.5  ประเมินและสรุปงาน 
          1.1.6  รายงานผล 
1.2  กิจกรรมภาษาอังกฤษหน้าเสาธง 
          1.2.1  เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
          1.2.2  ประชุมมอบหมายงาน  
          1.2.3  จัดหานักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
          1.2.4  ฝึกซ้อม 
          1.2.5  จัดการแสดงตามวันและเวลาที่
ก าหนด 
1.3  กิจกรรมวันคริสต์มาส (ละครศักดิ์สิทธิ์) 
          1.3.1  เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
          1.3.2  ประชุมมอบหมายงาน  
          1.3.3  จัดหานักแสดง 
          1.3.4  ก าหนดวัน เวลา การฝึกซ้อม 
          1.3.5  ฝึกซ้อมตามวันและเวลาที่ก าหนด 
          1.3.6  ประชาสัมพันธ์วันและเวลาในการ
จัดการแสดง 
          1.3.7  จัดการแสดงตามวันและเวลาที่
ก าหนด 

 
 
มิถุนายน – สิงหาคม 
2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
นางสุดารัตน์  โพธิ์ศรี 
นางพัชรินทร์ อนันรัมย์ 
นางสาวพรรณี  อุตรรัมย์ 
นางสาวภาริณี วรรณทวี 
นางละออง  แว่นศิลา 
นายสาโรจน์ บูชารัมย์ 
Miss Mary Ann 

2 กิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ 
          2.1  เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
          2.2  ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ 

ตลอดปีการศึกษา  2558 ครูผู้สอน  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 



          2.3  ก าหนดวันและเวลาในการด าเนินการ 
          2.4  จัดคณะครูดูแลเด็กในชมรม 
          2.5  ประเมินและสรุปผล 
          2.6  รายงานผลการด าเนินงาน 

3 กิจกรรมการจัดท าแผนการเรียนรู้และประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
          3.1  เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
          3.2  ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ 
          3.3  ก าหนดวันและเวลาในการด าเนินการ 
          3.4  ประเมินและสรุปผล 
          3.5  รายงานผล 

ตลอดปีการศึกษา  2558 นางสาวภาริณี  วรรณทวี 

4 กิจกรรมอบรมครูผู้สอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
          4.1  เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
          4.2  เข้าร่วมการอบรมตามวัน  เวลา  และ
สถานที่ที่ก าหนด 
          4.4  ประเมินและสรุปผล 
          4.5  รายงานผล 

ตลอดปีการศึกษา  2558 ซิสเตอร์ ดรุณี  ลิขิตธรรม 
นางละออง  แว่นศิลา 
 

5 กิจกรรมนิเทศการสอน 
          5.1  เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
          5.2  ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ 
          5.3  ก าหนดวันและเวลาในการด าเนินการ 
          5.4  ประเมินและสรุปผล 
          5.5  รายงานผลการนิเทศ 

ตลอดปีการศึกษา  2558 ซิสเตอร์ ดรุณี  ลิขิตธรรม 
นางสาวภาริณี  วรรณทวี 

6 กิจกรรมการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน 
          6.1  เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
          6.2 ประชุมชี้แจง 
          6.3 ก าหนดวัน เวลาในการท าวิจัย 
          6.4 ประเมินและสรุปผล 

ตลอดปีการศึกษา  2558 นางสุกานดา  หาญรุก 
 

 



ขั้นตอนลงมือท า (Do : D) 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบงาน 
1 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้าน

ภาษาอังกฤษ   
1.1  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “English Camp” 
          1.1.1  เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
          1.1.2  เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
          1.1.3  ก าหนดวัน เวลา เข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ 
          1.1.4  เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
          1.1.5  ประเมินและสรุปงาน 
          1.1.6  รายงานผล 
1.2 กิจกรรมภาษาอังกฤษหน้าเสาธง 
          1..1  เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
          1.2.2  ประชุมมอบหมายงาน  
          1.2.3  จัดหานักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
          1.2.4  ฝึกซ้อม 
          1.2.5  จัดการแสดงตามวันและเวลาที่
ก าหนด 
1.3  กิจกรรมวันคริสต์มาส (ละครศักดิ์สิทธิ์) 
          1.3.1  เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
          1.3.2  ประชุมมอบหมายงาน  
          1.3.3  จัดหานักแสดง 
          1.3.4  ก าหนดวัน เวลา การฝึกซ้อม 
          1.3.5  ฝึกซ้อมตามวันและเวลาที่ก าหนด 
          1.3.6  ประชาสัมพันธ์วันและเวลาในการ
จัดการแสดง 
          1.3.7  จัดการแสดงตามวันและเวลาที่
ก าหนด 

 
 
มิถุนายน – สิงหาคม 
2558 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 2558 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
นางสุดารัตน์  โพธิ์ศรี 
นางพัชรินทร์ อนันรัมย์ 
นางสาวพรรณี  อุตรรัมย์ 
นางสาวภาริณี วรรณทวี 
นางละออง  แว่นศิลา 
นายสาโรจน์ บูชารัมย์ 
Miss Mary Ann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 กิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ 
          2.1  เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
          2.2  ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ 

ตลอดปีการศึกษา  2559 ครูผู้สอน  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 



          2.3  ก าหนดวันและเวลาในการด าเนินการ 
          2.4  จัดคณะครูดูแลเด็กในชมรม 
          2.5  ประเมินและสรุปผล 
          2.6  รายงานผลการด าเนินงาน 

3 กิจกรรมการจัดท าแผนการเรียนรู้และประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
          3.1  เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
          3.2  ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ 
          3.3  ก าหนดวันและเวลาในการด าเนินการ 
          3.4  ประเมินและสรุปผล 
          3.5  รายงานผล 
 

ตลอดปีการศึกษา  2558 นางสาวภาริณี  วรรณทวี 
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

4 กิจกรรมอบรมครูผู้สอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
          4.1  เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
          4.2  เข้าร่วมการอบรมตามวัน  เวลา  และ
สถานที่ที่ก าหนด 
          4.4  ประเมินและสรุปผล 
          4.5  รายงานผล 

ตลอดปีการศึกษา  2558 ซิสเตอร์ ดรุณี  ลิขิตธรรม 
นางสาวภาริณี  วรรณทวี 
นางละออง  แว่นศิลา 
 

5 กิจกรรมนิเทศการสอน 
          5.1  เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
          5.2  ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ 
          5.3  ก าหนดวันและเวลาในการด าเนินการ 
          5.4  ประเมินและสรุปผล 
          5.5  รายงานผลการนิเทศ 

ตลอดปีการศึกษา  2558 ซิสเตอร์ ดรุณี  ลิขิตธรรม 
 

6 กิจกรรมการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน 
          6.1  เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
          6.2 ประชุมชี้แจง 
          6.3 ก าหนดวัน เวลาในการท าวิจัย 
          6.4 ประเมินและสรุปผล 

ตลอดปีการศึกษา  2558 นางสุกานดา  หาญรุก 
 



ขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check : C) 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
1 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ   

1.1  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “English Camp” 
          1.1.1  เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
          1.1.2  เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
          1.1.3  ก าหนดวัน เวลา เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
          1.1.4  เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
          1.1.5  ประเมินและสรุปงาน 
          1.1.6  รายงานผล 
1.2  กิจกรรมภาษาอังกฤษหน้าเสาธง 
          1.2.1  แบบประเมินความพึงพอใจ 
1.3  กิจกรรมวันคริสต์มาส (ละครศักดิ์สิทธิ์) 
          1.3.1  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
มิถุนายน – สิงหาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 2558 
 
ธันวาคม  2558 
 

2 กิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ 
          2.1  แบบประเมิน 

ตลอดปีการศึกษา  2558 

3 กิจกรรมการจัดท าแผนการเรียนรู้และประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
          3.1  แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้   

ตลอดปีการศึกษา  2558 

4 กิจกรรมอบรมครูผู้สอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
          4.1  แบบประเมินความพึงพอใจ 

ตลอดปีการศึกษา  2558 

5 กิจกรรมนิเทศการสอน 
          5.1  แบบประเมินผลการนิเทศ 

ตลอดปีการศึกษา  2558 

6 กิจกรรมการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
          6.1  รายชื่อครูที่ส่งวิจัยในชั้นเรียน 

ตลอดปีการศึกษา  2559 

 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผล 

ล าดั
บ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

ที่ใช้ประเมิน 

1 นักเรียนระดับชั้น ป. 1 – 6  ห้อง ICEP ที่เข้าร่วม
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ “English Camp” 

ร้อยละ  
100 

- การลงทะเบียน 
- ตอบ
แบบสอบถาม 

- แบบบันทึกการ 
  ลงทะเบียน 
- แบบสอบถาม 

2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ร้อยละ 75 
- บันทึกผลการ 
  แข่งขัน 
- จัดท ารายชื่อ 
  นักเรียนที่เข้า 
  แข่งขัน 

- แบบบันทึกผล 
  การแข่งขัน 
- รายชื่อนักเรียน 
  ที่เข้าแข่งขัน 
 
 

3 นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100 - บันทึก 
  การเข้าอบรม 
- ตอบ
แบบสอบถาม 
 

- บันทึกการ 
  เข้ารับการอบรม 
- แบบสอบถาม 
 
 

4 ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ  มีการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ระดับดี 

ร้อยละ 80 - เขียนรายงาน 
- นิเทศ 
  ติดตามการสอน 

- แบบรายงาน 
- แบบนิเทศ 
  การสอน 

5 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ มีความเข้าใจทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และใช้สื่อการเรียน การสอนภาษาอังกฤษได้อย่าง
หลากหลาย 

ร้อยละ  80 

- ส ารวจแต่ละ 
  ระดับชั้น 
- จัดท าสื่อการเรียน 
  การสอน 
  ภาษาอังกฤษ  
  บันทึกเป็นบัญชี 
- จัดซื้อ 
  สื่อภาษาอังกฤษ 

- แบบส ารวจสื่อ 
  แต่ละระดับชั้น 
- แบบบันทึกจัดท า 
  สื่อการเรียน  
  การสอน 
  ภาษาอังกฤษ 
- แบบบันทึกการ 
  จัดซื้อสื่อ 
  ภาษาอังกฤษ 
- แบบบัน 
  ทึกการใช้สื่อ 



6 งานวิจัยในชั้นเรียนเท่ากับจ านวนครูที่จัดการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษ อย่างน้อยคนละ 1 เรื่องต่อปี  
 
 
 

ร้อยละ  
100 

- จัดท าวิจัยใน 
  ชั้นเรียน 1 เรื่อง/
ปี 
- บันทึกการส่งวิจัย 
 
 

- วิจัยในชั้นเรียน  
  1 เรื่อง/ปี 
- บันทึกการส่งวิจัย 
 
 

 
 
4.  การประเมินกิจกรรม / โครงการ 
 ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โครงการพัฒนาหลักสูตรได้ด าเนินการดังนี้ 
 4.1 เครื่องมือที่ใช้ 
  4.1.1 แบบบันทึกการส่งงาน 
  4.1.2 แบบนิเทศการสอน 
  4.1.3 แบบสรุปผลการแข่งขัน 
 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรได้แก่ นักเรียนจ านวน 2551 คน   ครูจ านวน 16  คน 
  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนจ านวน 2551 คน   ครูจ านวน 16  คน  
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
  4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ คือใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอในตารางประกอบพรรณนางาน  
  4.3.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากกลุ่มประชากร มีสูตรดังนี้ 
   1. ค่าร้อยละ (Percentage) 

    P = 
 

 
 × 100 

   เมื่อ  P  แทน  ร้อยละ 

      แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงเป็นร้อยละ 

      แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
    ร้อยละ   90 ขึ้นไป  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
    ร้อยละ   89 - 80   ระดับความคิดเห็นมาก 
    ร้อยละ   79 - 70   ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
    ร้อยละ   69 - 60   ระดับความคิดเห็นน้อย 
    ต่ ากว่าร้อยละ  60    ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 



   2. ค่าเฉลี่ย (Mean) 

     ̅  =   
∑ 

 
 

เมื่อ   ̅  แทน  ค่าเฉลี่ย 

    ∑   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

       แทน จ านวนประชากร 
   3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    S.D. = √
 ∑    ( )

 (   )

 

เมื่อ  S.D แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    ∑   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    ∑    แทน ผลรวมของก าลังสองของคะแนนแต่ละตัว 
    N  แทน จ านวนประชากรในกลุ่ม 
   ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก      
   ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง
   ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



บทที่ 4 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

  
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา  2558  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินการ ดังนี้  
1.   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตารางท่ี 1  ตารางแสดงจ านวนครูที่ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ระดับชั้น 
จ านวน 
(คน) 

จ านวนที่ส่ง 
(ฉบับ) 

คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 2 100 

เป็นแผนการจัดการ 
เรียนรู้ที่บูรณาการ 
คุณค่าพระวรสาร 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2 2 100 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2 2 100 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3 3 100 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2 2 100 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2 2 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 3 3 100 

รวม 16 16 100 

 
 จากตารางท่ี 1  แสดงให้เห็นว่า  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ส่งแผนการจัดการ
เรียนรู้ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
  



ตารางท่ี 2   ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

ระดับชั้น 
จ านวน 
(คน) 

ระดับผลการประเมิน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 - - 2 - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2 - - 2 - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2 - - 1 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3 - - 1 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2 - - - 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2 - - - 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 3 - 3 - - 

รวม 16 - 3 6 7 

ค่าเฉลี่ย (%) 100 - 18.75 37.50 43.75 

 
 จากตารางท่ี 2   แสดงให้เห็นว่า  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีผลการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับพอใช้   จ านวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.75   ระดับดี   จ านวน  6 
คน  คิดเป็นร้อยละ   37.50  และระดับดีมาก   จ านวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ  43.75 
 
 
 
 
  



 
2.   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้รับการนิเทศการสอน 
ตารางท่ี  3   ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินนิเทศการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

รายการ จ านวนคร ู
จ านวนครูที่ได้รับ

การนิเทศ 

ผลการนิเทศการสอน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 2 - 1 - 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2 2 - 1 1 - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2 2 - - 2 - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3 3 - - 2 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2 2 - - 1 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2 2 - - 1 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 3 3 - - 2 1 

รวม 16 16 - 2 9 5 

ค่าเฉลี่ย (%) 100 100 - 12.5 56.25 31.25 

 
 จากตารางท่ี 3   แสดงให้เห็นว่า  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้รับการนิเทศ
การสอนทุกคน  คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผลการนิเทศการสอนในระดับพอใช้ มีจ านวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ  
12.5  ระดับดี  จ านวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ  56.25   และระดับดีมาก 5 คน คิดเป็นร้อยละ  31.25 
  



3.   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ใช้วิจัยในชัน้เรียนในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน 
 
ตารางท่ี 4   ตารางแสดงจ านวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จัดท าวิจัยในการเรียนการ
สอน 

ระดับชั้น จ านวนครู จ านวน ร้อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 2 100 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2 2 100 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2 2 100 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2 2 100 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2 2 100 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2 2 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 3 3 100 

รวม 15 15 100 

ค่าเฉลี่ย (%) 100 100 - 

  
 จากตารางท่ี 4   แสดงให้เห็นว่าครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
ครบทุกคน  คิดเป็นร้อยละ 100 
  



5.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  ระดับเกรด  3  ขึ้นไป 
ตารางที่ 5   ตารางแสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6 

ระดับชั้น เกรด  3 เกรด  3.5 เกรด  4 คิดเป็นร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่  1 10.21 30.93 50.45 91.59 

ประถมศึกษาปีที่  2 18.30 23.78 52.43 94.51 
ประถมศึกษาปีที่  3 23.71 20.57 43.42 87.7 

ประถมศึกษาปีที่  4 17.36 16.31 33.42 67.09 
ประถมศึกษาปีที่  5 22.73 17.82 36.69 77.24 

ประถมศึกษาปีที่  6 24.37 16.16 33.33 73.86 

รวม - - - 81.99 

 
ตารางท่ี 6   ตารางแสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 

ระดับชั้น เกรด  3 เกรด  3.5 เกรด  4 คิดเป็นร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  1 6.15 3.84 2.30 12.29 

มัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  2 8.46 9.23 9.23 26.92 

มัธยมศึกษาปีที ่ 2  ภาคเรียนที่  1 8.19 6.55 13.11 27.85 

มัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1 9.01 9.83 51.63 70.47 

มัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1 13.49 13.49 17.46 44.44 

มัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  2 15.07 6.34 60.31 81.72 

รวม - - - 43.94 

 
 
 
 
 
 



6.   นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6    มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
      (O-NET)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   สูงกว่าระดับประเทศ 
 

ตารางท่ี  7  ตารางแสดงผลการทดสอบ O-NET   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ปีการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

2558 58.36 36.33 51.76 40.31 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
สรุปคะแนนสอบโดยภาพรวมปีการศึกษา  2558 

 
 
 จากตารางและแผนภูมิ   แสดงให้เห็นว่า  นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

58.36 

36.33 
51.76 

40.31 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ระดับจังหวัด 

ระดับสังกัด 

ระดับประเทศ 



7.   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
      (O-NET)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ต่ ากว่าระดับประเทศ 
ตารางท่ี  8  ตารางแสดงผลการทดสอบ O-NET   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     

ปีการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
2558 28.23 27.99 33.77 30.62 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 

สรุปคะแนนสอบโดยภาพรวมปีการศึกษา  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 

28.23 

27.99 
33.77 

30.62 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขัิน้พืน้ฐาน 
(O-NET)ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนมารีย์อนสุรณ์ 
ระดบัจงัหวดั 
ระดบัสงักดั 
ระดบัประเทศ 



ตารางท่ี  9  ตารางแสดงผลการทดสอบ O-NET   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    สาระการเรียนรู้ที่  1  
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

ปีการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
2558 57.85 35.39 50.92 39.16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57.85 

35.39 
50.92 

39.16 

สาระการเรียนรู้ที่  1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ระดับจังหวัด 

ระดับสังกัด 

ระดับประเทศ 



ตารางท่ี  10  ตารางแสดงผลการทดสอบ O-NET   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     
สาระการเรียนรู้ที่  2  ภาษาและวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

2558 60.96 46.59 46.99 50.33 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60.96 

46.59 
46.99 

50.33 

สาระการเรียนรู้ที่  2  ภาษาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ระดับจังหวัด 

ระดับสังกัด 

ระดับประเทศ 



ตารางท่ี  11  ตารางแสดงผลการทดสอบ O-NET   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     
สาระการเรียนรู้ที่  3  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก   

ปีการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

2558 59.90 33.60 35.80 39.49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59.9 

33.6 

35.8 

39.49 

สาระการเรียนรู้ที่  3  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก   

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ระดับจังหวัด 

ระดับสังกัด 

ระดับประเทศ 



ตารางท่ี  12  ตารางแสดงผลการทดสอบ O-NET   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
สาระการเรียนรู้ที่  1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ปีการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

2558 28.15 28.22 28.62 30.90 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.15 

28.22 
28.62 

30.9 

สาระการเรียนรู้ที่ 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

โรงเรียนมารีย์อนสุรณ์ 

ระดบัจงัหวดั 

ระดบัสงักดั 

ระดบัประเทศ 



ตารางท่ี  13  ตารางแสดงผลการทดสอบ O-NET   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3      
สาระการเรียนรู้ที่  2  ภาษาและวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

2558 28.66 26.78 27.05 29.15 
 

 
 
    ตารางที่  14  ผลการสอบ O-NET    รายวิชาภาษาอังกฤษ   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  
2558  มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น    ดังนี้ 

รายการแข่งขัน ระดับชั้น 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา  2557 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา  2558 
ผลการสอบ 

สอบ  O-NET ป.  6 53.97 58.36 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

 
       ตารางท่ี  15  ผลการสอบ  O-NET   รายวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ระดับกลุ่ม
โรงเรียน 

รายการแข่งขัน ระดับชั้น คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา  2558 ผลการสอบ 

สอบ  O-NET ป.  6 58.36 อันดับที่ 2 

28.66 

26.78 27.05 

29.15 

สาระการเรียนรู้ท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 

โรงเรียนมารีย์อนสุรณ์ 

ระดบัจงัหวดั 

ระดบัสงักดั 

ระดบัประเทศ 



 
8.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการแข่งขันภาษาอังกฤษ  ทั้งระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับนานาชาติ  และ
ระดับสากล 
  จากการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษในปีการศึกษา  2558   ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ   
มีผลการแข่งขัน  ดังนี้  
 8.1   ผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเต็ม 100  คะแนน  
มีดังนี้ 
ที ่ รายการ ชื่อ – สกุล ครูผู้ฝึกสอน รางวัลที่ได้รับ 

1 สอบ O-NET ป.6 ด.ช.นครเขต  ตินตะบุระ คณะครูในกลุ่มสาระ คะแนนเต็ม 100 

2 สอบ O-NET ป.6 ด.ช.นภธร  วรคามพิชัย คณะครูในกลุ่มสาระ คะแนนเต็ม 100 
3 สอบ O-NET ป.6 ด.ญ.ธัญยชนก เผ่าเวียงค า คณะครูในกลุ่มสาระ คะแนนเต็ม 100 

4 สอบ O-NET ป.6 ด.ญ.ชมชนก พูน คณะครูในกลุ่มสาระ คะแนนเต็ม 100 

 
            8.2   ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของบริษัทเสริมปัญญา จ ากัด   

รายการแข่งขัน ระดับชั้น ชื่อ – สกุล ครูผู้ฝึกสอน ผลการแข่งขัน 

สอบแข่งขันภาษาอังกฤษ 

ป.  3 ด.ช.อัศวิน     เบนส ์ นางละออง แว่นศิลา ที่  1  ระดับจังหวัด 

ป.  5 ด.ช.ธนภัทร  ใหม่กันทะ นางพรรณี คืนดี ที่  1  ระดับจังหวัด 

ป.  6 ด.ช.นครเขต  ตินตะบุระ นางสุดารัตน์ โพธิ์ศรี 
ที่  1  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
8.3   ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับสังฆมณฑลนครราชสีมา ปีการศึกษา 2558 

รายการแข่งขัน 
ระดับ 
ชั้น 

ชื่อ – สกุล ครูผู้ฝึกสอน ผลการแข่งขัน 

Impromptu 
Speech 

ป.1-3 
เด็กชายประเสริฐสันต์ตินตะบุระ 
เด็กหญิงบรีแอนนา     แฮร์ดิส 

นางละออง         แว่นศิลา 
นางสาววิไลลักษณ์ เงินสมบตั ิ

รางวัลเหรียญทอง 

Cross word 
 

ป.3-4 
เด็กชายณัฐชนน         เขมะชิต 
เด็กชายก้องสกุล        ผลเจริญ   

นางสาวอุษา      บรรเทิงใจ รางวัลเหรียญเงิน 

Impromptu 
Speech 

ป.4-6 เด็กหญิงพิชญาวี       จารุจินดา Miss Mary  Ann Mercolita รางวัลเหรียญทอง 

Story Telling 
ป.4-6 เด็กหญิงวรรณิษา    ปราบไธสง 

นางพัชรินทร์    พวงเพ็ชร 
 

รางวัลเหรียญทอง 

Spelling Bee ป.4-6 เด็กชายวสุ            สิริประภากร นางสุดารตัน์    โพธิ์ศร ี รางวัลที่ 1  เหรียญทอง   



Multi Skill 
 

ป.4-6 เด็กหญิงปภาวี    เรืองสุขศรีวงศ ์ นางพรรณี         คืนดี รางวัลที่ 1  เหรียญทอง   

ตอบปัญหา  
ASEAN 

ป.4-6 
เด็กชายวรัช           สิริประภากร 
เด็กชายนครเขต     ตินตะบุระ 

นางสาวภารณิี    วรรณทวี 
นายตาณ    กิชะรัมย ์

รางวัลที่ 1  เหรียญทอง   

Cross word 
ป.4-6 

เด็กหญิงสริยา       โพธิ์เงิน 
เด็กหญิงณัฐกมล  วรรณด ี

นายสาโรจน์     บูชารัมย ์ รางวัลเหรียญเงิน 

Impromptu 
Speech 

ม.1-3 เด็กชายณัฐชนน    เขมะชิต นางพรรณผกา ล้อมประโคน รางวัลเหรียญทอง 

Multi Skill 
 

ม.1-3 เด็กหญิงอลเิซีย     บุคลิน นางสาวสายฝน วรรณพฤกษ์ รางวัลเหรียญทอง 

ตอบปัญหา  
ASEAN 

ม.1-3 
เด็กชายพฤทธ์      ประทินรัมย ์
เด็กหญิงกุลยา      มาลา 

นายตาณ    กิชะรัมย ์ เข้าร่วม 

Cross word 
ม.1-3 

เด็กชายพนธกร    อัมไพพันธ ์
เด็กชายนฤชา      ไกรโกศล 

Mr.Danny Glenn เข้าร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 การด าเนินงานกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  ปีการศึกษา   2558   มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 
1. ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินการ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  มีแผนการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ร้อยละ  80 
 

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ประจ าปีการศึกษา 2558 
และได้รับการประเมินคุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญครบทุกคน  
คิดเป็นร้อยละ  100 

2 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
ร้อยละ  80  ขึ้นไป  ให้มีทักษะใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึน 
 

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
จ านวน  17 คน   คิดเป็นร้อยละ  94.44  
ได้รับการพัฒนาโดยเข้าอบรมการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ  ณ  โรงเรียนมารีย์วิทยา  
จังหวัดนครราชสีมา   

3 เพ่ือให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  ได้รับการนิเทศ
การสอน มีคะแนนเฉลี่ยในระดับดี
ขึ้นไป  ร้อยละ  80 

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ได้รับการนิเทศการสอนครบทั้ง 18 คน และ
ได้รับการประเมินคุณภาพการสอนทั้ง 18 คน  
คิกเป็นร้อยละ  100 

4 เพ่ือให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  ใช้วิจัยในชั้น
เรียนในการแก้ปัญหาและพัฒนา
นักเรียน  ร้อยละ  80 

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ได้ใช้นวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนการสอน ครบทั้ง 18 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  100 

5 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้   



ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินการ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6   มีผลการทดสอบ O-NET กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีผลสัมฤทธิ์ 
การทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

7 เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   สูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ การ
ทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
 

8 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
แข่งขันภาษาอังกฤษทั้งระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับนานาชาติ 
และระดับสากล 

  นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้งระดับโรงเรียน จังหวัด ภาค 
และระดับประเทศ  

 
  



 
2. สรุปผลการด าเนินการตามเป้าหมาย 

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินการ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 
1 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ  80  ของครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มี
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

   
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ประจ าปีการศึกษา 2558 
และได้รับการประเมินคุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญครบทุกคน  
คิดเป็นร้อยละ  100 

2 ร้อยละ 80   ของครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้รับการ
นิเทศการสอนและมีผลการนิเทศ
การสอนอยู่ในระดับดี 

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ได้รับการนิเทศการสอนครบทั้ง 16 คน และ
ได้รับการประเมินคุณภาพการสอนทั้ง 16 คน  
คิดเป็นร้อยละ  100 
 

3 ร้อยละ 80   ของครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
แก้ปัญหาชั้นเรียนโดยใช้การวิจัยใน
ชั้นเรียน 

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ได้ใช้นวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนการสอน ครบทั้ง 16 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  100 

4 นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80  ขึ้นไป 

  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้   

5 เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6   มผีลการทดสอบ O-NET กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีผลสัมฤทธิ์ 
การทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

6 เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   สูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ การ
ทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 



 

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินการ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

 
1 

เชิงคุณภาพ 
ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ  มีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้
จัดท าแผนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ เน้นการไตร่ตรอง
สามารถน าแผนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว ้

2 ครูสามารถแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เนน้การใช้วิจัยในชั้นเรียนใน
การพัฒนานักเรียนและแก้ปัญหาการเรียน
ภาษาอังกฤษ  ท าให้ผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 

3 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ  ทุกคนมีคุณภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนสงูขึ้น 

  จากการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้ดีขึ้นไป ร้อยละซึ่งสง่ผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนผา่นเกณฑ์ 

4 นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่  6  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษได้มาตรฐาน 

  นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่  6  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาองักฤษ   เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ทางโรงเรียนก าหนดไว้  และในระดบัชาติ
จะพบวา่ผลการสอบ O-NET   ในระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6  มีคา่เฉลี่ยสงูกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

5 นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่  3  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษได้มาตรฐาน 

  นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่  3  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ   ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ที่
ทางโรงเรียนก าหนดไว้  และในระดับชาติ  พบว่า
ผลการสอบ O-NET   ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
3   มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
 
 



3. จุดเด่น / จุดที่ควรพัฒนา 
 จุดเด่นของกิจกรรม / โครงการ 
 ลักษณะเด่นของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  ปีการศึกษา  2558   แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านครูผู้สอน  เป็นการพัฒนาโดยกลุ่มสาระฯ  ท าให้สามารถจัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาครูให้ตรง
กับสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. ด้านผู้เรียน  มีการจัดกิจกรรมที่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องและสนับสนุนศักยภาพของนักเรียน
ทางด้านภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่อยู่ในระดับดีทุกระดับชั้น 
 
 จุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรม / โครงการ 
 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   ปีการศึกษา 2558   คือ 
 1.  ด้านสื่อการเรียนการสอน  ที่ควรจัดให้มีการส่งเสริมในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาของนักเรียนและใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการสอนมากขึ้น 
 2.  ด้านการพัฒนาและ/ หรือ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน  ควรจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  ซึ่ง
อาจเป็นสถานที่ที่ไม่ไกลจากตัวจังหวัด  เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานที่และสถานการณ์จริง 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรม / โครงการ 
 1.  ในปีการศึกษา   2559   ควรจัดให้มีการส่งเสริมในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาของนักเรียน  
 2. ในปีการศึกษา   2559   ควรจัดให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 3.  ในปีการศึกษา   2559   ควรมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์จริง 
 4. ในปีการศึกษา   2559   การนิเทศการสอนนิเทศภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการนิเทศ
การสอนให้ครูได้เตรียมการสอน  ครั้งที่ 2 เป็นการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 


