
บทที่ 3 
วิธีดําเนินการประเมิน 

 
การประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว 

โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2549-2550  
เพื่อใหการประเมินโครงการครั้งนี้ดําเนินไปตามวัตถุประสงคตามภาระสําคัญ ดังนี ้

1. การดําเนินการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว 
2. รูปแบบการประเมินโครงการ 
3. ประชากร 
4. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
5. วิธีสรางเครื่องมือ 
6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
7. การวิเคราะหขอมูล 
8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
9. เกณฑการประเมินโครงการ 

1. การดําเนินการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว 

โรง เ รียนอํ ามาตยพานิชนุกู ล  ไดดํ า เนินการประ เมินโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน
อํามาตยพานิชนุกูล มีขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ตัวแทนเครือขายภายในโรงเรียน ตัวแทน

เครือขายภายนอกโรงเรียน ผูที่เกี่ยวของกับโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร 
และการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล เพื่อสราง 
ความตระหนักถึงความสําคัญความจําเปนและประโยชนของการประเมินโครงการพัฒนาทักษะ
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ภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว ตลอดจนชี้แจงวัตถุประสงคและรายละเอียด
ตาง ๆ ของโครงการใหกับคณะครูและผูเกี่ยวของทราบ 

2. ศึกษาสภาพปจจุบันเกี่ยวกับปญหาการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 
เพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

3. ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาความตองการในการจัดการเรียนการสอน และ
ความตองการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อนําขอมูลมาวางแผนในการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู 

4. กําหนดตัวช้ีวัด ความสําเร็จของการทํางานและขั้นตอนวิธีการในแตละโครงการฝาย
และงานศูนยตาง ๆ 

5. สรางความสัมพันธ ความรูสึกที่ดีในการทํางานรวมกันของบุคลากรภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียน 

ขั้นตอนที่ 2 ข้ันการดําเนินการ (Do)  
2. วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของนักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน

และจังหวัดโดยใชวิธีดําเนินการดังตอไปนี้ 
2.1 สรางกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม 

2.1.1 เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ประกอบดวย คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล สมาคมศิษยเกา สมาคมผูปกครอง
และครู คณะกรรมการนักเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ศูนยการเรียนภาษาอังกฤษ ศูนยการเรียน
ภาษาฝรั่งเศส ศูนยการเรียนภาษาญี่ปุน ศูนยการเรียนภาษาจีน และศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองวิชา
ภาษาอังกฤษ (Student English Access Room: SEAR) ศูนยพัฒนาการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ 
(English Resource and Instruction Centre: ERIC) โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program: 
EP) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Native Speaker Program: NP)  

2.1.2 เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย สํานักงานจังหวัด
กระบี่องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ หอการคาจังหวัดกระบี่สมาคม
ธุรกิจการทองเที่ยว สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ และสโมสรโรตารีกระบี่ 

2.2 โรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนจัดกิจกรรม
การสนทนากลุม (Focus Group) คณะกรรมการบริหารโครงการ จํานวน 23 คน ประกอบดวย ผูแทน
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน 15 คน ไดแก ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 
คน แทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1 คน ผูแทนคณะกรรมการนักเรียน 1 คน ผูแทนสมาคม
ผูปกครองและครู 1 คน ผูแทนสมาคมศิษยเกา 1 คน ผูแทนเครือขายผูปกครอง 1 คน ผูแทนกลุม

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 117 

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 9 คน ไดแก ผูแทนศูนยการเรียนภาษาอังกฤษ 1 คน ผูแทนศูนย 
การเรียนภาษาฝรั่งเศส 1 คน ผูแทนศูนยการเรียนภาษาญี่ปุน 1 คน ผูแทนศูนยการเรียนภาษาจีน 1 คน
ผูแทนศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองวิชาภาษาอังกฤษ (Student English Access Room: SEAR) 1 คน
ผูแทนศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Resource and Instruction Centre: ERIC) 1 คน
ผูแทนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program: EP) 1 คน ผูแทนโครงการภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร(Native Speaker Program: NP) 1 คน และผูบริหารโรงเรียน 1 คน และผูแทนเครือขาย 
การมีสวนรวมนอกโรงเรียน 8 คน ไดแกผูแทนจังหวัดกระบี่ 1 คน ผูแทนสมาคมธุรกิจการทองเที่ยว
จังหวัดกระบี่ 1 คน ผูแทนสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ 1 คน ผูแทนหอการคาจังหวัดกระบี่ 1 คน 
ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ 1 คน ผูแทนเทศบาลเมืองกระบี่ 1 คน ผูแทนสโมสรโรตารี
กระบี่และผูแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ 1 คน สนทนากลุมในประเด็นตอไปนี้ 

2.2.1 ศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการจังหวัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ และโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

2.2.2 วิเคราะหขอมูลพื้นฐานดานศักยภาพ คุณภาพและความตองการของนักเรียน ครู 
ผูปกครอง และชุมชน  

2.2.3 ศึกษาวิเคราะหศักยภาพของเครือขายการมีสวนรวมภายในและภายนอกโรงเรียน 
2.2.4 ศึกษาความพรอมของโรงเรียน ดานการจัดหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน 

ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู  ดานการจัดกิจกรรมสงเสริม 
ใหนักเรียนมีทักษะทางภาษาตางประเทศ ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน และ 
ภาษาอื่น ๆที่สอดคลองสัมพันธกับกลุมนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว หรือมีแนวโนมที่จะมาทองเที่ยว 
ในจังหวัดกระบี่เพิ่มมากขึ้น 

2.2.5 กําหนดประเด็นปญหาและเลือกแนวทางที่เหมาะสมโดยการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน
อํามาตยพานิชนุกูล ใหกับนักเรียนและครูที่สอนภาษาตางประเทศโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวน
รวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

2.3 ขออนุมัติโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว 
โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล มีระยะเวลาดําเนินการในปการศึกษา 
2549 - 2550 โดยใชงบประมาณ จํานวน 28,679,210 บาท แยกเปน เงินงบประมาณ จากตนสังกัด 
จํานวน 1,029,210 บาท ระดมทรัพยากรจากเครือขายการมีสวนรวม จํานวน 27,650,000 บาท จําแนกตาม
กิจกรรมและแหลงงบประมาณไดดังตาราง 13 
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ตาราง 13 งบประมาณการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว 

 

แหลงงบประมาณ 
กิจกรรม 

ตนสงักัด 
เครือขายการมี
สวนรวม 

รวม 

1. การวางแผน 
2. กลุมสาระภาษาตางประเทศ 
ศูนยการเรยีนรูภาษาอังกฤษ 
ศูนยการเรยีนรูภาษาฝรั่งเศส 
ศูนยการเรยีนรูภาษาญี่ปุน 
ศูนยการเรยีนรูภาษาจนี 
ศูนยการเรยีนรู SEAR 

      3,000 
   

    151,930 
     61,900 
     35,340 
     30,000 
     23,500   

      - 
   

      - 
      - 

   720,000 
   240,000 
   150,000 

    3,000 
   

  151,930 
   61,900 

  755,340 
  270,000 
173,500 

3. หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP) และ 
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษแบบเขม(IEP) 

4. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(NP) 

5. ศูนยการเรยีนรูแบบพึ่งพาตนเอง
(SEAR) 

 
263,400 

 
-   
  

 197,640 

 
23,840,000 

 
  1,200,000 

 
350,000 

 
23,840,00 

 
1,200,000 

  
  547,640 

6. ศูนยพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC) 

7. ศูนยภาษาตางประเทศประจาํจังหวดั
กระบี ่

 
    100,000 

 
   150,000   

 
350,000 
 
800,000 

 
 450,000 

 
 950,000 

8. การตรวจสอบ ประเมินผล 
9. การปรับปรุง แกไข พัฒนา 
10. สรุปรายงาน/เผยแพร 

7,500 
   3,000 

5,000 

- 
- 
- 

7,500 
 3,000 
5,000 

รวม  1,029,210 27,650,000 28,679,210 

 
2.4 จัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 

2.4.1 การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ประกอบดวย ภาษาอังกฤษ  
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุนและภาษาจีน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อใหเกิดทักษะทางดานภาษา 
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(Language Skills) และทักษะการเรียนรู (Learning Skills) เปนไปในลักษณะการสอนภาษา 
เพื ่อการสื ่อสาร (Communicative Approach) ตอบสนองความตองการของนักเรียน ผูปกครอง  
และชุมชนในพื้นที่ สามเหล่ียมอันดามันเพื่อการทองเที่ยว และการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น การจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใช 
กลยุทธเครือขายการมีสวนรวม โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน
และภาษาจีน มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 

2.4.1.1 ขั้นวางแผน (Plan) 
1) การวิเคราะหความตองการของผูเรียน 
2) การตั้งเปาหมายและจุดประสงคของรายวิชา 
3) การเลือกเนื้อหา  

(1) ดานทักษะทางภาษา  
(2) ดานการเรียน 

2.4.1.2 ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร 
(Communicative Language Teaching) ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน และภาษาจีน
ดําเนินการตามขั้นตอนแบบเดียวกัน 3 ขั้นตอน คือ 

1) ขั้นการนําเสนอเนื้อหา (Presentation) 
2) ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice) 
3) ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production) 

2.4.1.3 ขั้นประเมินผล (Check) ประเมินผลตามสภาพจริง ทั้งประเมิน 
การสอนของครูและประเมินผลการเรียนของนักเรียน 

2.4.1.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 
และวางแผนตอไป 

สําหรับขั้นตอนการปฏิบัติการสอนภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว
โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ซ่ึงมี 3 ขั้นตอนเหมือนกัน  
แตก็มีความแตกตางกันตามธรรมชาติของแตละวิชา ดังนี้ 

1. ภาษาอังกฤษ 
1.1 เครือขายการมีสวนรวม 

1.1.1 เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษยเกา สมาคมผูปกครองและครู คณะกรรมการนักเรียน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  ศูนยการเรียนภาษาอังกฤษ  ศูนยการเรียนภาษาฝรั่งเศส  ศูนยการเรียน

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 120 

ภาษาญี่ปุน ศูนยการเรียนภาษาจีน และศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองวิชาภาษาอังกฤษ (Student English 
Access Room: SEAR) ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(English Resource and Instruction 
Centre: ERIC) โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program: EP) โครงการภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร(Native Speaker Program: NP)  

1.1.2 เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย สํานักงานจังหวัดกระบี่ 
องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ หอการคาจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจ
การทองเที่ยว สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ และสโมสรโรตารีกระบี่ 

1.2 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธ
เครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  

โรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ดําเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว โดยใชกลยุทธเครือขาย 
การมีสวนรวม โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ดังนี้ 

1.2.1 การจัดหลักสูตรโรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวมภายในและ
ภายนอกโรงเรียนดําเนินการปรับหลักสูตรสถานศึกษา ชวงชั้นที่ 3 พ.ศ. 2545 ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2548 และหลักสูตรสถานศึกษา ชวงชั้นที่ 4 พ.ศ. 2545 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2548 ใหเอ้ือตอ 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน
อํามาตยพานิชนุกูล โดยมโีครงสรางหลักสูตร สาระการเรียนรูพื้นฐาน และสาระการเรียนรูเพิ่มเติม ดังนี้ 

1.2.1.1 การจัดสาระการเรียนรูพื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 กําหนดเปน
วิชาเรียนสําหรับนักเรียนทุกคนไดเรียนเปนความรูพื้นฐานพัฒนาทักษะดานการฟง การพูด 
การอาน  และการเขียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห  และจัดสาระการเรียนรูเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 
วิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด 2 ช่ัวโมง/สัปดาห ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 3 ช่ัวโมง/สัปดาห สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 3 ไดเลือกเรียนตามความตองการตามความถนัดและความสนใจ  

1.2.1.2 การจัดสาระการเรียนรูพื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่เลือกเรียน
สาระการเรียนรูที่เนนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร สาระการเรียนรูที่เนนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตรสาระ
การเรียนรูที่เนนภาษาอังกฤษ- ภาษาไทย-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กําหนดเปนวิชาเรยีนสาํหรับ
นัก เรี ยนทุกคนได เ รียนเปนความรูพื้นฐานพัฒนาทักษะด านการฟง  การพ ูด  การอ าน  
การเขียน  2 ชั่วโมงตอสัปดาห และจัดสาระการเรียนรูเพิ ่มเติมสําหรับนักเรียนไดเลือกเรียน 
ตามความตองการ  ตามความถนัดและความสนใจเพื ่อพัฒนาทักษะทางภาษาอ ังกฤษเพื ่อ 
การสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล
คือวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด 2 ช่ัวโมง/สัปดาห 
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1.2.1.3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดกิจกรรมชุมนุมที่สงเสริมการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ จํานวน 10 ชุมนุม ไดแก ชุมนุมมัคคุเทศกนอย ชุมนุมอักษรหรรษา ชุมนุมอังกฤษ
เริงรา ชุมนุมครอสเวิรด (Cross Word) ชุมนุมพิมพดีดอังกฤษ ชุมนุมการแสดงและการละคร ชุมนุม 
Fun game ชุมนุม Happiness ชุมนุม Play Ground และชุมนุม To be wonderful 

1.2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน ไดแก 
ขั้นการนําเสนอเนื้อหา (Presentation) ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice) และขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
(Production)  

1.2.3 กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการ
ทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

1.2.3.1 แขงขันทักษะวิชาการ ระดับโรงเรียน “งานอํามาตยวิชาการและ
ตลาดนัดอาชีพ” ระดับเครือขาย ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขตตรวจราชการ/ระดับภาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

1.2.3.2 คายภาษาอังกฤษ 
1.2.3.3 นักเรียนแลกเปลี่ยน American Field Service: AFS, Amsum Youth 

Center : AYC และสโมสรโรตารีกระบี่ 
1.2.3.4 รองเพลงคริสตมาส ตามสถานประกอบการตาง ๆ  
1.2.3.5 ศึกษาดูงานสถานประกอบการตาง ๆเชน บริษัททองเที่ยว โรงแรม 

รีสอรท และสนามบินนานาชาติกระบี่ เปนตน 
1.2.3.6 ฝกประสบการณการทํางานในสถานประกอบการ 
1.2.3.7 แลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนนองตาม

โครงการความสัมพันธระหวางประเทศ องคการ UNESCO ณ โรงเรียน Masan Jeil Girl School 
เมืองมาซาน ประเทศเกาหลีใต 

1.2.4 การจัดแหลงเรียนรูและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู โรงเรียนจัดแหลงเรียนรู
และสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว โดยใช กลยุทธ
เครือขายการมีสวนรวม  โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  ไดแก หองสมุดโรงเรียนหองสมุด
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หอง E-learning ศูนยการเรียนภาษาอังกฤษ ศูนยการเรียนรู
แบบพึ่งตนเองวิชาภาษาอังกฤษ (Student English Access Room : SEAR) ครูชาวตางประเทศในโครงการ
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (NP) เว็บไซตโรงเรียน 
เว็บไซตตาง ๆทั ่วโลก  แหลงทองเที ่ยวทุกแหงในจังหวัด  สถานประกอบการตาง  ๆใน 
จังหวัด ชาวตางประเทศที่มาทองเที่ยวในจังหวัด นักเรียนแลกเปลี่ยน (American Field 
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Service:AFS, Amsum Youth Center: AYC) สโมสรโรตารีกระบี่ และสโมสรโรตารีสากล และ
นักเรียนจากโรงเรียนพี่โรงเรียนนองตามโครงการความสัมพันธระหวางประเทศ องคการ UNESCO 
โรงเรียน Masan Jeil Girl School เมืองมาซาน ประเทศเกาหลีใต 

2. ภาษาฝรั่งเศส 
2.1 เครือขายการมีสวนรวม 

2.1.1 เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ประกอบดวย คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

2.1.2 เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย สมาคมครูภาษา
ฝร่ังเศสแหงประเทศไทย สมาคมฝรั่งเศส มหาวิทยาลัย Saint John โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กระบ่ี อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี สโมสรโรตารี
กระบี่ สโมสรไลออน กระบี่ 

2.2 การพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครอืขาย
การมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  

2.2.1โรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวมภายในและภายนอกโรงเรียนดําเนินการ
ปรับหลักสูตรสถานศึกษา ชวงชั้นที่ 4 พ.ศ. 2545 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2548 ใหเอื้อตอการพัฒนา
ทักษะภาษาฝรั่งเศส เพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล  จัดสาระการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4–6 ที่เลือกเรียนสาระ 
การเรียนรูที่เนนภาษาอังกฤษ-ฝร่ังเศส กําหนดเปนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนไดเลือก
เรียนตามความตองการ  ตามความถนัดและความสนใจเพื ่อพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั ่งเศส 
เพ่ือการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
คือวิชาภาษาฝรั่งเศส 6 ช่ัวโมง/สัปดาห  

สําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดกิจกรรมชุมนุมที่สงเสริมการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาฝรั่งเศส จํานวน 1 ชุมนุม ไดแก ชุมนุมฝรั่งเศส 

2.2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน 
ไดแก ขั้นการนําเสนอเนื้อหา (Presentation) ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice) และขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
(Production)  

การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเนนใหนักเรียนนําความรู 
ไปใชในการสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ (Communication)  และสอบวัดระดับความรูใหเทาเทียม 
กับมาตรฐานยุโรป (Cadre Euro peen common de reference les langue) DELF A1, A2 มี รูปแบบ
การเรียนการสอนใชเทคนิคแบบ “Three ps’ Model” คือ ขั้นนําเสนอ (Presentation) ขั้นฝกปฏิบัติ 
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(Practice) และ ขั้นนํา ไปใช (Production) และทําใหการเรียนการสอนตอเนื่องในการสื่อสาร 
ในรูปแบบ “IPO” คือ Input  Process  Out Put และการเรียนรูโดยใชภาระงาน (Task-based 
Learning “TBL” ของ Jane Willis) 

2.2.3 กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารและการทองเทีย่ว
โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

2.2.3.1 แขงขันทักษะวิชาการ ระดับโรงเรียน “งานอํามาตยวิชาการและ
ตลาดนัดอาชีพ” ระดับเครือขาย ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขตตรวจราชการ/ระดับภาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

2.2.3.2 คายภาษาฝรั่งเศส 
2.2.3.3 นักเรียนแลกเปลี่ยน American Field Service: AFS, Amsum Youth 

Center: AYC และสโมสรโรตารีกระบี่ 
2.2.3.4 ศึกษาดูงานสถานประกอบการตาง ๆเชน บริษัททองเที่ยว โรงแรม 

รีสอรทและสนามบินนานาชาติกระบี่ เปนตน 
2.2.3.5 รองเพลงคริสตมาสตามสถานประกอบการตาง ๆ  
2.2.3.6 ฝกประสบการณการทํางานในสถานประกอบการ 
2.2.3.7 กิจกรรมประจําปของสมาคมฝรั่ ง เศสแหงประเทศไทยจัดที่

มหาวิทยาลัย Saint John 
2.2.3.8 กิจกรรมคายภาษาฝรั่งเศส ณ เกาะบูบู อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา 

อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
2.2.3.9 กิจกรรมเชิงอนุรักษธรรมชาติพายเรือแคนู  
2.2.3.10 เชิญวิทยากร/ครูชาวฝร่ังเศสมาพบปะนักเรียนและทําการเรียนการสอน

สัปดาหละครั้ง 
2.2.4 การจัดแหลงเรียนรูและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูโรงเรียนจัดแหลงเรียนรู

และสงเสริมใหนักเรี ยนไดฝกทักษะทางภาษาเพื่ อการสื่ อสารและการทองเที่ ยวโดยใช 
กลยุทธเครือขายการมีสวนรวม โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ไดแก หองสมุดโรงเรียน หองสมุด 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หอง E–learning ศูนยการเรียนภาษาฝรั่งเศส เว็บไซตโรงเรียน
เว็บไซตตาง ๆ ทั่วโลก สื่อตาง ๆ เชน CD-ROM บทเรียนภาษาฝรั่งเศส CD/DVD ภาษาฝรั่งเศส
โทรทัศนชอง TV5 ภาษาฝรั่งเศส แหลงทองเที่ยวทุกแหง ในจังหวัด อุทยานแหงชาติหมูเกาะ 
ลันตา อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี สถานประกอบการตาง ๆ ในจังหวัด ชาวฝร่ังเศส
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ที่มาทองเที่ยวในจังหวัดนักเรียนแลกเปลี่ยน(American Field Service:AFS, Amsum Youth Center:AYC
สโมสรโรตารีกระบี่ และสโมสรโรตารีสากล) UNICEF และ องคการ UNESCO 

3. ภาษาญี่ปุน 
3.1 เครือขายการมีสวนรวม 

3.1.1 เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ประกอบดวย คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษยเกา สมาคมผูปกครองและครู คณะกรรมการนักเรียน  

3.1.2 เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย สโมสรโรตารีกระบี่ 
เจแปนฟาวนเดชั่น กรุงเทพฯ เครือขายครูสอนภาษาญี่ปุนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือขายครูสอนภาษาญี่ปุนระดับอุดมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูภาษาญี่ปุนแหงประเทศไทย JTAT:Japanese Teachers 
Association of Thailand The Japanese-Language Institute, Urawa The Japan Foundation 5-6-36 
Kita-Urawa, Urawa-ku Saitama City The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Kansai 

3.2 การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธ
เครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

โรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดําเนินการ
พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ดังนี้ 

3.2.1 การจัดหลักสูตรโรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวมภายในและภายนอก
โรงเรียนดําเนินการปรับหลักสูตรสถานศึกษา ชวงชั้นที่ 3 พ.ศ. 2545 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2548 และ
หลักสูตรสถานศึกษา ชวงชั้นที่ 4 พ.ศ. 2545 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2548 ใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะ
ภาษาญี่ปุน เพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว โดยมีโครงสรางหลักสูตร สาระการเรยีนรูพืน้ฐาน และสาระ
การเรียนรูเพิ่มเติม ดังนี้ 

3.2.1.1 การจัดสาระการเรียนรูภาษาญี่ปุน ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 กําหนด
เปนสาระการเรียนรูเพิ่มเติม วิชาภาษาญี่ปุ น 2 ชั่วโมง/สัปดาหสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 2-3 ไดเลือกเรียนตามความตองการ ตามความถนัดและความสนใจ  

3.2.1.2 การจัดสาระการเรียนรูภาษาญี่ปุน ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6ที่เลือกเรียน
สาระการเรียนรูที่เนนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุน กําหนดเปนสาระการเรียนรูเพิ ่มเติมสําหรับ
นักเรียนไดเลือกเรียนตามความตองการ ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว ชื่อวิชาภาษาญี่ปุน 6 ชั่วโมง/สัปดาห 
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3.2.1.3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดกิจกรรมชุมนุมที่สงเสริมการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาญี่ปุนจํานวน 2 ชุมนุม ไดแก ชุมนุมภาษาญี่ปุน และชุมนุมคารูตะ  

3.2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน 
ไดแก ขั้นการนําเสนอเนื้อหา (Presentation) ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice) และขั้นการใชภาษา 
เพื่อการสื่อสาร (Production)  

การจัดกิจกรรมการสอนภาษาญี่ปุนทั้งในและนอกชั้นเรียนดวยกิจกรรม 
ที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อการฝกหัด เปนแบบฝกหัดขั้นพื้นฐานและแบบฝกหัด
ประยุกต แบบฝกหัดขั้นพื้นฐาน ไดแก การฝกรูปประโยค เกม การฝกหัด การฟง การพูด การอานและ
การเขียน การใชคําถาม-คําตอบ เปนตน แบบฝกหัดประยุกต ไดแก การสัมภาษณ การทําชิ้นงาน 
โครงงาน  การแสดงบทบาทสมมุติ การศึกษาดูงาน และการฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ  

3.2.3 กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารและ 
การทองเที่ยว 

3.2.3.1 แขงขันทักษะวิชาการ ระดับโรงเรียน “งานอํามาตยวิชาการและ
ตลาดนัดอาชีพ” ระดับเครือขาย ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขตตรวจราชการ/ระดับภาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

3.2.3.2 คายภาษาญี่ปุน 
3.2.3.3 นักเรียนแลกเปลี่ยน American Field Service: AFS, Amsum Youth 

Center: AYC และสโมสรโรตารีกระบี่ 
3.2.3.4 ศึกษาดูงานสถานประกอบการตาง ๆเชน บริษัททองเที่ยว โรงแรม 

รีสอรทและ สนามบินนานาชาติกระบี่ เปนตน 
3.2.3.5 รองเพลงวันแม และวันคริสตมาส 
3.2.3.6 ฝกประสบการณการทํางานในสถานประกอบการ  
3.2.3.7 นําเสนอผลงานและความสามารถของนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุน 

และจัดนิทรรศการทางวิชาการ ในงานแขงขันทักษะทางวิชาการระดับตาง ๆ 
3.2.3.8 กิจกรรม “การเรียนรูภาษาญี่ปุนเบื้องตน” โดยนักเรียนแลกเปลี่ยน

กับสโมสรโรตารีกระบี่จากเมืองโตเกียวและเมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุน 
3.2.3.9 กิจกรรมภาษาญี่ปุนสัญจร นํานักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุนและนักเรียน

แลกเปลี่ยนรวมตลาดนัดวิชาการ ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา 
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3.2.3.10 กิจกรรม  “คายภาษาญี่ปุน” ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา  
นํานักเรียน ที่เรียนภาษาญี่ปุน ทํากิจกรรมที่ใชภาษาญี่ปุนและเรียนรูวัฒนธรรมญี่ปุนจากเพื่อน 
ตางโรงเรียน 

3.2.3.11 กิจกรรม “ภาษาเพื่อประชาชน”   ตามโครงการพัฒนาทักษะดานภาษา 
ใหกับบุคลากรดานการทองเที่ยว จัดสอนภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวใหนักเรียน
และผูประกอบอาชีพการทองเที่ยวและประชาชนที่สนใจ 

3.2.3.12 กิจกรรมแขงขันทักษะภาษาญี่ปุนภาคใต คร้ังที่ 1 แขงขันทักษะการพูด
สุนทรพจนภาษาญี่ปุน 

3.2.3.13 โครงการ “สอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุน” เพื่อนําผลคะแนนเขาศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้น และใชในการยื่นขอทุนตาง ๆ  

3.2.4 การจัดแหลงเรียนรูและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูโรงเรียนจัดแหลง
เรียนรูและสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวไดแก
หองสมุดโรงเรียน หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หอง E-learning ศูนยการเรียน
ภาษาญี่ปุน เว็บไซตโรงเรียน เว็บไซตตาง ๆ ทั่วโลก ส่ือการเรียนรูตาง ๆเชน CD-ROM บทเรียน
ภาษาญี่ปุน CD/DVD ภาษาญี่ปุน แหลงทองเที่ยวทุกแหงในจังหวัด สถานประกอบการตาง ๆ  ในจังหวัด 
ชาวญี่ปุนที่มาทองเที่ยวในจังหวัด นักเรียนแลกเปลี่ยน(American Field Service: AFS, Amsum 
Youth Center: AYC สโมสรโรตารีกระบี่ และสโมสรโรตารีสากล) UNICEF และ องคการ UNESCO
โรงเรียนและสถาบันที่เปดสอนภาษาญี่ปุนทั่วประเทศที่โรงเรียนเขารวมกิจกรรม 

4. ภาษาจีน 
4.1 เครือขายการมีสวนรวม 

4.1.1 เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ประกอบดวย คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษยเกาอํามาตยพานิชนุกูล สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน
อํามาตยพานิชนุกูล คณะกรรมการนักเรียน  

4.1.2 เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สํานักสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ 
(Hanban) สาธารณรัฐประชาชนจีน โรงเรียนที่เปดสอนภาษาจีนทั่วประเทศที่โรงเรียนเขารวม
กิจกรรม ศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินทร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เครือขายขอมูลเพื่อการเรียน
การสอนภาษาจีน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สมาคมครูภาษาจีนแหงประเทศไทย (ส.ค.จ.ท.) ภาควิชา
ภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัย 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 127 

สงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 

4.2 การพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขาย
การมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล โรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนดําเนินการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว โดยใชกลยุทธ
เครือขายการมีสวนรวม โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ดังนี้ 

4.2.1 การจัดหลักสูตร โรงเรียนรวมกับเครือขายการมีสวนรวมภายในและภายนอก
โรงเรียนดําเนินการปรับหลักสตูรสถานศึกษา ชวงชั้นที่ 3 พ.ศ. 2545 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2548 และ
หลักสูตรสถานศึกษา ชวงชั้นที่ 4 พ.ศ. 2545 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2548 ใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะ
ภาษาจีน เพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยมีโครงสรางหลักสูตร สาระการเรียนรูพื้นฐาน 
และสาระการเรียนรูเพิ่มเติม ดังนี้ 

4.2.1.1 การจัดสาระการเรียนรูภาษาจีน ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 กําหนด
เปนสาระการเรียนรูเพิ ่มเติม วิชาภาษาจีน 2 ชั่วโมง/สัปดาหสําหรับนักเรียนไดเลือกเรียนตามความ
ตองการ ตามความถนัดและความสนใจ  

4.2.1.2 การจัดสาระการเรียนรูภาษาจีนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6  ที่เลือกเรียน
สาระการเรียนรูที่เนนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน กําหนดเปนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมสําหรับนักเรียน 
ไดเลือกเรียนตามความตองการ ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อ  
การสื่อสารและการทองเที่ยวช่ือวิชาภาษาจีน 6 ช่ัวโมง/สัปดาห  

4.2.1.3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดกิจกรรมชุมนุมที่สงเสริมการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาจีน จํานวน1 ชุมนุม ไดแก ชุมนุมภาษาจีน 

4.2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน 
ไดแก ขั้นการนําเสนอเนื้อหา (Presentation) ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice) และขั้นการใชภาษา 
เพื่อการสื่อสาร (Production)  

4.2.3 กิจกรรมสงเสริมใหนกัเรียนมีทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว 
4.2.3.1 แขงขันทักษะวิชาการ ระดับโรงเรียน “งานอํามาตยวิชาการและ

ตลาดนัดอาชีพ” ระดับเครือขาย ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขตตรวจราชการ ระดับภาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

4.2.3.2 คายภาษาจีน 
4.2.3.3 ศึกษาดูงานสถานประกอบการตาง ๆเชน บริษัททองเที่ยว โรงแรม 

รีสอรท และสนามบินนานาชาติกระบี่ เปนตน 
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4.2.3.4 ฝกประสบการณการทํางานในสถานประกอบการ  
4.2.3.5 นําเสนอผลงานและความสามารถของนักเรียนที่เรียนภาษาจีน และ

จัดนิทรรศการทางวิชาการ ในงานแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับตาง ๆ 
4.2.3.6 เขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะภาษาจีนกับหนวยงานสถานศึกษาตาง ๆ 

4.2.4 การจัดแหลงเรียนรูและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู โรงเรียนจัดแหลง
เรียนรูและสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวไดแก หองสมุด
โรงเรียน หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูภาษา ตางประเทศ หอง E-learning ศูนยการเรียน
ภาษาจีน เว็บไซตโรงเรียน เว็บไซตตาง ๆทั่วโลก สื่อการเรียนรูตาง ๆเชน CD-ROM บทเรียน
ภาษาจีน CD/DVD ภาษาจีน แหลงทองเที่ยวทุกแหงในจังหวัด สถานประกอบการตาง ๆในจังหวัด 
ชาวจีนที่มาทองเที่ยวในจังหวัด โรงเรียนและสถาบันที่เปดสอนภาษาจีนทั่วประเทศที่โรงเรียน 
เขารวมกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการตรวจสอบประเมินผล (Check) 
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผล ประกอบดวยคณะกรรมการ

นิเทศภายใน คณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการวัดผลและประเมินผล จัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อวางแผนการตรวจสอบประเมินผลเดือนละ 1 คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลจัดนิเทศภายใน โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากขอมูลในการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศทุกภาษา สัปดาหละ 1 คร้ัง รวมกันกําหนด 
แนวทางแกไขปญหาและพัฒนารวมกนั 

ขั้นตอนที่ 4 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา (Act) 
นําผลการตรวจสอบประเมินผลเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อ

พิจารณาเกี่ยวกับการวัดกิจกรรมการเรียนรูและแนวทางการแกไขปรับปรุง และพัฒนาโครงการ 
พัฒนาและแกไขปรับปรุงโครงการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แลวเผยแพร 

ผลการดําเนินงานในวารสารราชพฤกษ ภาคเรียนละ 1 เลม ประชาสัมพันธกิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ 
ของนักเรียนกับผูปกครอง ในวันประชุมผูปกครองประจําภาคเรียน 

2. รูปแบบการประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว
โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2549 – 2550 ผูประเมิน
มุงเนนประเมินในลักษณะองครวม (Summative Evaluation) โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป 
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(CIPP Model) ของ Stufflebeam ซ่ึงไดกําหนดวัตถุประสงคการประเมินโครงการตามรูปแบบ
ดังกลาวใน 4 ประเด็น ดังนี้ 

2.1 เพื่อประเมินสภาพแวดลอมของโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ 
การทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2549-2550 

2.2 เพื่อประเมินปจจัยเบื้องตนของโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร
และการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลปการศึกษา 
2549-2550  

2.3 เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร 
และการทองเที่ ยวโดยใชกลยุทธ เครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํ ามาตยพานิชนุกูล  
ปการศึกษา 2549-2550 

2.4 เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ
การทองเที่ยวโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2549-2550 

การประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว
โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล จําเปนตองไดขอมูลท่ีตองการ 
มีแหลงขอมูล และมีเครื่องมือในการประเมินโครงการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมนิ
แตละประเด็นตามตาราง 14 
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ตาราง 14 ประเด็นการประเมนิโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร 
  และการทองเที่ยว  

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัด เกณฑ เคร่ืองมือ แหลงขอมูล 
การ

วิเคราะห
ขอมูล 

สภาพแวดลอม 1. วัตถุประสงคสอด 
คลองกับนโยบายทางการ
ศึกษา 
2. วัตถุประสงคกับ
ความตองการในการ
ดําเนินโครงการ 
3. ความสําคัญในการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 
4. ความเหมาะสมใน
การดําเนินโครงการ 
5. บรรยากาศของ
สถานศึกษาเอื้อตอการ
ดําเนินโครงการ 

X  ≥ 3.50 แบบสอบถาม 1. คณะกรรมการ  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. คณะกรรมการ  
บริหารโรงเรียน 
3. คณะกรรมการ 
สมาคมศิษยเกา 
4. คณะกรรมการ 
สมาคมผูปกครองฯ 
5. คณะกรรมการ  
เครือขายผูปกครอง 
6. ครูสอนภาษาตาง 
ประเทศ 

X , S.D 

ปจจัยนําเขา
(Input) 

 

1. ความพรอมของผูรับ
ผิด ชอบและผูเขารวม
โครงการ 
2. ความพรอมของ
เครือขายการมีสวนรวม 
3. ความพรอมของแหลง
เรียนรู 
4. ความพรอมของ
งบประมาณ 
5. ความพรอมของวัสดุ
และ อุปกรณ 
 

X  ≥ 3.50  
 

แบบสอบถาม 1. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. คณะกรรมการ  
 บริหารโรงเรียน 
3. คณะกรรมการ
สมาคมศิษยเกา 

4. คณะกรรมการ 
สมาคมผูปกครองฯ  
5. คณะกรรมการ
เครือขายผูปกครอง 
6. ครูสอนภาษา  
ตางประเทศ 

X , S.D 
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ตาราง 14 (ตอ)  

ประเด็นการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัด เกณฑ เคร่ืองมือ แหลงขอมูล 
การ

วิเคราะห
ขอมูล 

กระบวนการ 
(Process) 

1. การวางแผน 
2. การดําเนินการ 
3. การติดตามและ
ประเมินผล 

X ≥ 3.50 
 

แบบสอบถาม 
 

1. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

X , S.D 
 

 4. นําผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 
3. คณะกรรมการสมาคม
ศิษยเกา 
4. คณะกรรมการสมาคม
ผูปกครองและครู 
5. คณะกรรมการ
เครือขายผูปกครอง 

6. ครูสอนภาษา 
ตางประเทศ 

 

ผลผลิต  
(Output) 

1. ทักษะการใช
ภาษาตางประเทศเพื่อ
การสื่อสารและการ
ทองเที่ยวของนักเรียน 
 

จํานวนนักเรียน
ที่มีผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ดานทักษะ
ภาษา 
ตางประเทศ
เพ่ือการสื่อสาร
และการ
ทองเที่ยว 
เปรียบเทียบกับ
เกณฑที่
โรงเรียน
กําหนดรอยละ 
80 
 

แบบรายงาน
ผลการปฏิบัติ
กิจกรรมของ
นักเรียน 
 

1. ครูผูสอน 
2. ฝายวิชาการ 
3. ฝายบริหารทั่วไป 

คารอยละ 
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ตาราง 14 (ตอ) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัด เกณฑ เคร่ืองมือ แหลงขอมูล 
การ

วิเคราะห
ขอมูล 

 2. ทักษะ
ภาษาตางประเทศสําหรับ
การแสวงหาความรูดวย
ตนเองของนักเรียน 
 
 

จํานวนนักเรียน
ที่ใชทักษะภาษา 
ตางประเทศ
สําหรับการ
แสวงหาความรู
ดวยตนเองสูง
กวาที่เกณฑที่
โรงเรียนกําหนด
คือ รอยละ 80 
อยูในระดับ
คุณภาพดี 

- แบบรายงาน   
  กิจกรรม 
- แบบทดสอบ 
 

1. ครูผูสอน 
2. ฝายวิชาการ 
3. ฝายบริหารทั่วไป 
4. ฝายงบประมาณ 

-ระดับ
คุณภาพ 
- รอยละ 
 
 

 3. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
ภาษาตางประเทศของ
นักเรียน 

 

ผูเรียนมีผล 
สัมฤทธิ์เฉลี่ย
สูงกวาเกณฑ
ที่โรงเรียน
กําหนด คือ 

X  = 2.50 

- แบบบันทึก
ผลการเรียน 
- แบบสรุป
รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ 

 1. ครู 
 2. ฝายวิชาการ 
 
 

ระดับผล
การเรียน
เฉลี่ย 

 4. ความรูความสามารถ
ในการจัดการเรียนการ
สอนของครูผูสอน
ภาษาตางประเทศ 

-จํานวนครูที่มี
ผลการทดสอบ
ความรูของ
สถาบันภาษา 
สพฐ. ผาน
เกณฑอยูใน
ระดับคุณภาพดี 
รอยละ 80  
 

- แบบทดสอบ
ของสถาบัน
ภาษา สพฐ. 
- แบบรายงาน
การอบรม 
ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน 
- เกียรติบัตร 

- ผลการทดสอบ ของ
สถาบันภาษา สพฐ. 
- ครูผูสอนภาษาตาง 
ประเทศ 
- ฝายบริหารงานบุคคล 

-ระดับ
คุณภาพ 
- รอยละ 
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ตาราง 14 (ตอ)  

ประเด็นการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัด เกณฑ เคร่ืองมือ แหลงขอมูล 
การ

วิเคราะห
ขอมูล 

 

 -รอยละ 80 
ของครูที่เขา
รวมประชุม 
อบรม ศึกษาดู
งาน เฉลี่ยอยูใน
ระดับดี คือ 20 
ช่ัวโมงตอป 

  -ระดับ
คุณภาพ 
-รอยละ 
 

 

5. เครือขายการมีสวน
รวมทั้งภายในและ
ภายนอกใหการ
สนับสนุนสงเสริม 
การดําเนินการพัฒนา
ทักษะภาษาตางประเทศ
เพื่อการสื่อสารและ
การทองเที่ยว 

 
 
 

จํานวน
งบประมาณ 
วัสดุ ครุภัณฑ 
ที่สนับสนุนมี
มูลคาเฉลี่ยสูง
กวางบประมาณ
ที่ไดรับการ
จัดสรรจาก 
ตนสังกัด 
รอยละ 80 

- แบบรายงาน
การบริจาค 
 

- ฝายบริหารงบประมาณ 
 

-รอยละ  
-จํานวน
งบประมาณ
ที่ไดรับการ
จัดสรรและ
ที่ไดรับการ
สนับสนุน 
 

 

6. ศักยภาพการใช
ภาษาตางประเทศใน
การประกอบอาชีพของ
ประชาชน ขาราชการ 
และบุคลากรภาคธุรกิจ
การทองเที่ยว 

X ≥ 3.50 
 
 
 
 

- แบบสอบถาม 
 
 
 

- ประชาชน 
- ขาราชการ 
- บุคลากรภาคธุรกิจ
ทองเที่ยว 

X , S.D 
 

 

7. ความพึงพอใจของ
นักเรียน ครูและ
ผูปกครองที่มีตอ 
การดําเนินโครงการ 

X  ≥ 3.50 - แบบสอบถาม  - นักเรียน 
 - ครู 
 - ผูปกครอง 

X , S.D 
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3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการประเมินปการศึกษา 2549 ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จํานวน 15 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จํานวน 38 คน คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา จํานวน 
29 คน คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู จํานวน 31 คน คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง
จํานวน 13 คน ครูสอนภาษาตางประเทศ จํานวน 16 คน ครู จํานวน 150 คน คณะกรรมการนักเรียน 
จํานวน  155 คน  ผูปกครองนักเรียน จํานวน  3,014 คน ประชาชน  ขาราชการและบุคลากร 
ภาคธุรกิจ การทองเที่ยว จํานวน 300 คน รวมทั้งสิ้น 3,761 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมิน ผูประเมินใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling) ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 15 คน คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน จํานวน 38 คน คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา จํานวน 29 คน คณะกรรมการสมาคม
ผูปกครองและครู จํานวน 31 คน คณะกรรมการผูปกครองเครือขาย จํานวน 13 คน ครูสอน
ภาษาตางประเทศ จํานวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 142 คน 

ผูประเมินใชวิธีการสุมอยางงายโดยวิธีจับสลาก (Simple Random Sampling) โดยกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางตามวิธีของ ยามาเน (Taro Yamane) ) (http://www.watpon.com/table/yamane.pdf.  
เขาถึง 24 ตุลาคม 2548) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 ไดกลุมตัวอยางเปนครู จํานวน 109 คน 
คณะกรรมการนักเรียน จํานวน 112 คน ผูปกครองนักเรียน จํานวน 353 คน ประชาชน ขาราชการและ
บุคลากรภาคธุรกิจการทองเที่ยว จํานวน 171 คน รวมจํานวน 745 คน รวมทั้งสิ้น 887 คน 

ประชากรที่ใชในการประเมิน ปการศึกษา 2550 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จํานวน 15 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จํานวน 38 คน คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา จํานวน 
29 คน คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู จํานวน 31 คน คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 
จํานวน 13 คน ครูสอนภาษาตางประเทศ จํานวน 16 คน ครู จํานวน 150 คน คณะกรรมการนักเรียน 
155 คน ผูปกครองนักเรียน จํานวน 3,012 คน ประชาชน ขาราชการและบุคลากรภาคธุรกิจ 
การทองเที่ยว จํานวน 505 คน รวมทั้งสิ้น 3, 964 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมิน ผูประเมินใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling) ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 15 คน คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน จํานวน 38 คน คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา จํานวน 29 คน คณะกรรมการสมาคม
ผูปกครองและครู จํานวน 31 คน คณะกรรมการผูปกครองเครือขาย จํานวน 13 คน ครูสอน
ภาษาตางประเทศ จํานวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 142 คน 
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ผูประเมินใชวิธีการสุมอยางงายโดยวิธีจับสลาก (Simple Random Sampling) โดยกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางตามวิธีของ ยามาเน (Taro Yamane) (http://www.watpon.com/table/yamane.pdf.  
เขาถึง 24 ตุลาคม 2548) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 ไดกลุมตัวอยางเปนครู จํานวน 109 คน 
คณะกรรมการนักเรียน จํานวน 112 คน ผูปกครองนักเรียน จํานวน 353 คน ประชาชน ขาราชการ 
และบุคลากรภาคธุรกิจการทองเที่ยว จํานวน 223 คน รวมจํานวน 797 คน รวมทั้งสิ้น 939 คน 

4. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูประเมินไดเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (Quantity 
Data) โดยใชแบบสอบถามและเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (Quality Data) จากการวิเคราะหเอกสาร 
ที่เกี่ยวของกับการประเมินดังตอไปนี้ 

4.1 การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (Quantity Data Collection) ประกอบดวยแบบสอบถาม
จํานวน 5 ชุด 

ชุดที่  1  แบบสอบถามเกี่ ยวกับ  ความเหมาะสมดานสภาพแวดลอมไดแก 
ความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการกับนโยบายทางการศึกษา ความสําคัญของโครงการ 
สถานที่ และบรรยากาศของสถานศึกษา โดยสรางเปนแบบมาตราสวนประมาณ 5 ระดับ มีจํานวน 
10 ขอ พรอมทั้งคําถามปลายเปด (Open-Ended Questionnaire) เกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมในการดําเนินการโครงการ 

ชุดที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมดานปจจัยนําเขา ไดแก ความพรอม 
ของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ แหลงเรียนรู ผูรับผิดชอบและผูเขารวมโครงการ และผูสนับสนุน
โครงการ โดยสรางเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับ มีจํานวน 12 ขอ  
พรอมทั้งคําถามปลายเปด (Open-Ended Questionnaire) เกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยนาํเขา
ในการดําเนินการโครงการ 

ชุดที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับดานกระบวนการ ไดแก การวางแผน การดําเนินการ 
การติดตามและการนําผลไปปรับปรุงโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสารและ
การทองเที ่ยว โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล โดยสราง 
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีจํานวน 25 ขอ พรอมทั้งคําถาม
ปลายเปด (Open-Ended Questionnaire)  เกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยนําเขาในการดําเนินการ
โครงการ 
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ชุดที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพของประชาชน ขาราชการ และบุคลากร 
ภาคธุรกิจการทองเที่ยว ในการใชภาษาตางประเทศในการประกอบอาชีพ โดยสรางเปนแบบ 
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีจํานวน 10 ขอ พรอมทั้งคําถามปลายเปด (Open – 
Ended Questionnaire) เกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลผลิตจากการเขารวมโครงการ 

ชุดที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครอง ที่มีตอ
การดําเนินโครงการ โดยสรางเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีจํานวน 
48 ขอ พรอมทั้งคําถามปลายเปด (Open–Ended Questionnaire) เกี่ยวกับขอเสนอแนะ เกี่ยวกับ
ผลผลิตที่ไดจากการดําเนินโครงการ 

4.2 การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (Quality Data Collection) ประกอบดวยการเก็บขอมูลดาน
ผลผลิต ดังนี้ 

4.2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน (Student Activity Report) ใช
สําหรับเก็บขอมูลดวยศักยภาพของนักเรียนในการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ 
การทองเที่ยว ทักษะภาษาตางประเทศสําหรับการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

4.2.2 แบบสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ (Achievement Report) และแบบบันทึกผลการเรียน 
(study Record) ใชสําหรับเก็บขอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทักษะภาษาตางประเทศของนักเรียน 

4.2.3 แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา และดูงาน (Committing, Seminar and 
Field Trip Report) ใชสําหรับเก็บขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการเรียน การสอน 
ของครูผูสอนภาษาตางประเทศ 

4.2.4 แบบรายงานการบริจาค (Donation Report) ใชสําหรับเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
เครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอก  ใหการสนับสนุนสงเสริมดานงบประมาณ
ดําเนินการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว 

4.2.5 แบบทดสอบวัดความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูสอน
ภาษาตางประเทศ ซ่ึงเปนแบบทดสอบมาตรฐานของสถาบันภาษา สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 137 

5. วิธีสรางเครื่องมือ 

ในการสรางเครื่องมือ ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
5.1 ศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่มีโครงสรางและเนื้อหาสอดคลองกับงานวิจัยเร่ืองนี้

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ
การทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

5.2 กําหนดขอบเขตของคําถามแลวสรางแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ของ Likert (อางถึงใน บุญชุม ศรีสะอาด 2535: 75-77) โดยกําหนดประเด็นคําถาม
ใหครอบคลุมดานสภาพแวดลอม ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และ ดานผลผลิต 

5.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอผูเช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง 
(Validity) โดยใชเทคนิคของ Hamphill and Westie (อางถึงใน กิตติวุฒิ พันธุธร 2540: 66)  
โดยมีผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการศึกษา ดานการศึกษา ดานสถิติและการวิจัย จํานวน 5 คน 
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนความคิดเห็น ดังนี ้

 

+ 1 คือ  แนใจวาขอคําถามขอนั้นวัดไดตรงกับวัตถุประสงคหรือส่ิงที่ตองการวัด 
0     คือ ไมแนใจวาขอคําถามขอนั้นวัดไดตรงกับวัตถุประสงคหรือส่ิงที่ตองการวัด 
1     คือ  แนใจวาขอคําถามขอนั้นวัดไดไมตรงกับวัตถุประสงคหรือส่ิงที่ตองการวัด 

 

ถาผูเช่ียวชาญจํานวนมากกวารอยละ 50 ขึ้นไปลงความเห็นวาแบบสอบถามขอนั้นวัด
ไดตรงตามเนื้อหาใหถือวาแบบสอบถามขอนั้นใชได หลังจากผู เชี่ยวชาญทําการตรวจสอบ
แบบทดสอบแลวผูประเมินนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
ซ่ึงอาจจะเนื่องมาจากขอคําถามไมชัดเจน ภาษาที่ใชไมรัดกุม เปนตน ผลจากการตรวจสอบ 
ความสอดคลองของขอคําถามในแบบสอบถามมีคา IOC อยูระหวาง .86 ถึง 1 สรุปวาแบบสอบถาม
นั้นมีความเที่ยงตรง 

5.4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลอง (try-out) กับประชากรที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกันแตไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ โดยใชคาสมัประสทิธิ์
แอลฟา กําหนดคาความเชื่อมั่นเทากับ .70 ขึ้นไป ดังตาราง 15 

5.5 จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เมื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลตอไป 
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ตาราง 15 คาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือประเมินโครงการพฒันาทกัษะภาษาตางประเทศ 
เพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว  

 

ฉบับที่ คาความเชื่อมัน่ 
1 
2 
3 
4 
5 

0.81 
0.81 
0.84 
0.88 
0.91 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูประเมินเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 
เพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  
ปการศึกษา 2549–2550 โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

6.1 นําเครื่องมือเก็บขอมูลการดําเนินงาน เปน 2 ระยะ คือ  
6.1.1 การประเมินระยะที่ 1 ระหวางวันที่ 10 มีนาคม 2549 - 20 มีนาคม 2550  

6.1.1.1 ดานสภาพแวดลอม ประเมินวันที่ 10 – 16 มีนาคม 2549 
6.1.1.2 ดานปจจัยนําเขา ประเมินวันที่ 1 – 30 กันยายน 2549 
6.1.1.3 ดานกระบวนการ ประเมินวันที่ 15 – 20 มีนาคม 2550 
6.1.1.4 ดานผลผลิต ประเมินวันที่ 15 – 20 มีนาคม 2550 

6.1.2 การประเมินระยะที่ 2 ระหวางวันที่ 26 มีนาคม 2550 – 25 มีนาคม 2551 
6.1.2.1 ดานสภาพแวดลอม ประเมินวันที่ 26 – 31 มีนาคม 2550 
6.1.2.2 ดานปจจัยนําเขา ประเมินวันที่ 3 – 10 มิถุนายน 2550 
6.1.2.3 ดานกระบวนการ ประเมินวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2550 
6.1.2.4 ดานผลผลิต ประเมินวันที่ 15 – 25 มีนาคม 2551 

6.2 ดําเนินการตรวจสอบขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
6.3 สรุปและรายงานผล 
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7. การวิเคราะหขอมูล 

ผูประเมินดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
7.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantity Data Analysis)  

ผูประเมินดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และ 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
สําหรับสังคมศาสตร (Statistical Pachage for the Social Science) โดยแบงคะแนนเปนชวง ๆ 
มีความหมายดังนี้ 

 

คาคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
คาคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก 
คาคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 
คาคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับนอย 
คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับนอยที่สุด 

 

ซึ ่งเปนการประเมินดานสภาพแวดลอม (Context) ดานปจจัยนําเขา (Input) 
ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิต (Output) ในประเด็นเกี ่ยวกับศักยภาพการใช
ภาษาตางประเทศในการประกอบอาชีพของประชาชน  ขาราชการ และบุคลากรภาคธุรกิจ 
การทองเที่ยว และความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองที่มีตอการดําเนินโครงการ  

7.2 การวิเคราะหขอมลูเชิงคุณภาพ (Quality Data Analysis)  
ผูประเมินวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ(Percentage) และระดับ

ผลการเรียนเฉลี่ย (Grade Point Average) ซ่ึงเปนการประเมินดานผลผลิต (Output) ในประเด็น
เกี่ยวกับทักษะของนักเรียนในการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว  
ทักษะภาษาตางประเทศสําหรับแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน  ผลสัมฤทธ์ิทักษะ
ภาษาตางประเทศ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนภาษาตางประเทศ และ
เครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอก ใหการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินการพัฒนา
ทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว 
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8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูประเมินดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติดังตอไปนี้ 
8.1 สถิติพื้นฐานไดแก 

8.1.1 คารอยละ (Percentage) 
8.1.2 คาเฉลี่ย (Mean) 
8.1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

8.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก 
8.2.1 หาคาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

8.2.2 หาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใชสัมประสิทธแอลฟา (∝-Coefficient)
ของคอนแบรค (Cronbach) อางถึงในพวงรัตน ทวีรัตน 2545: 125-126) 

 

9. เกณฑการประเมินโครงการ 

เกณฑที่ใชในการประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ  
การทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา  
2549–2550 มีการประเมินดังนี้ 

9.1 ดานสภาพแวดลอม (Context)  เกณฑที่ใชตัดสินวาสภาพแวดลอมมีความสอดคลอง
กับนโยบายทางการศึกษา วัตถุประสงคกับความตองการในการดําเนินโครงการ และบรรยากาศ 
ของสถานศึกษาที่เอื้อตอการดําเนินโครงการ โดยกําหนดคาเฉลี่ยของระดับความเหมาะสม 
3.50  ขึ้นไป 

9.2 ดานปจจัย (Input) เกณฑที่ใชตัดสินวา ปจจัยนําเขาของโครงการ ดานความพรอม
ของบุคลากรและผูเขารวมโครงการ ความพรอมของผูสนับสนุนโครงการ ความพรอมของแหลง
เรียนรู ความพรอมของงบประมาณ และความพรอมของวัสดุและอุปกรณ โดยกําหนดคาเฉลี่ยของ
ระดับความเหมาะสม 3.50 ขึ้นไป 

9.3 ดานกระบวนการ (Process) เกณฑที่ใชตัดสินวา กระบวนการดําเนินงานของ
โครงการ ดานการวางแผน การดําเนินการติดตามและประเมินผล และการนําผลประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนา โดยกําหนดคาเฉลี่ยของระดับความเหมาะสม 3.50 ขึ้นไป 

9.4 ดานผลิต(Output) เกณฑที่ใชตัดสินวา ผลผลิตของโครงการเหมาะสม สอดคลอง
ดังนี้ 
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9.4.1 ดานทักษะการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวของนักเรียน
โดยกําหนดจํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด คือ รอยละ 80 

9.4.2 ดานทักษะการใชภาษาตางประเทศสําหรับการแสวงหาความรูดวยตนเองของ
นักเรียน โดยกําหนดจํานวนนักเรียนที่ใชทักษะภาษาตางประเทศสําหรับการแสวงหาความรู 
ดวยตนเอง เฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่โรงเรยีนกําหนด คือ รอยละ 80 

9.4.3 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางประเทศของนักเรียนโดยกําหนดผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด คือ X  = 2.50  
 

1     =  ผลการเรียนผานเกณฑขั้นต่ํา 
1.5  =  ผลการเรียนพอใช 
2     =  ผลการเรียนนาพอใจ 
2.5  =  ผลการเรียนคอนขางดี 
3     =  ผลการเรียนดี 
3.5  =  ผลการเรียนดีมาก 
4     =  ผลการเรียนดีเยี่ยม 
0     =  ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ 

 

9.4.4 ดานความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนภาษาตางประเทศ 
โดยกําหนดจํานวนครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ เฉลี่ยสูงกวา
เกณฑที่โรงเรียนกําหนด คือ ระดับคุณภาพดี และครูผูสอนภาษาตางประเทศที่เขารวมประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เฉลี่ยอยูในระดับดี รอยละ 80 

9.4.5 ดานเครือขายการมีสวนรวม ทั้งภายในและภายนอกใหการสนับสนุนสงเสริม
การดําเนินการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยว โดยกําหนดจํานวน
งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑที่สนับสนุนมีมูลคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด คือ รอยละ 80  
ของจํานวนงบประมาณที่โรงเรียนไดรับการจัดสรรจากตนสังกัด 

9.4.6 ดานศักยภาพการใชภาษาตางประเทศในการประกอบอาชีพของประชาชน 
ขาราชการ และบุคลากรภาคธุรกิจและการทองเที่ยว โดยกําหนดคาเฉลี่ยของระดับความเหมาะสม 
3.50 ขึ้นไป 

9.4.7 ดานความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองที่มีตอการดําเนินโครงการ 
โดยกําหนดคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 3.50 ขึ้นไป 
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