
บทที่ 1 
บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา ประชาชนมีความเปนอยูที่ดี มีความสงบสุข
ตามวิถีชีวิตความเปนไทยในโลกสากล จําเปนตองมุงเนนการพัฒนาคน โดยผานกระบวนการ 
จัดการศึกษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการซึ่งทําหนาที่สนองเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ .ศ .  2542 และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) พ .ศ .  2545 
ทั้งดานโครงสรางของการบริหารจัดการ และการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพ
และ  ทุกคนไดรับโอกาสอยางทั่วถึง  การศึกษาไทยในยุคปจจุบันใหความสําคัญกับการพัฒนา
ผูเรียนแบบองครวม เพื่อใหคนไทยเปนคนดี คนเกง และมีความสุข อีกทั้งสภาพสังคมในขณะที่มี
ความเปนสากลและสลับซับซอนมากขึ้น ความเจริญกาวหนาทางวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม
เปนไปอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปนตองพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑที่คาดหวัง
และเปนที่ยอมรับของสังคม 

กระบี่  เปนจังหวัดที่ตั้งอยูฝ งทะเลอันดามัน  ในกลุมจังหวัดที่มีความสําคัญดาน 
การประกอบธุรกิจการทองเที่ยว ซ่ึงนํารายไดเขาสูประเทศไดปละจํานวนมาก มีการกําหนด
นโยบายดานการทองเที่ยวไวในระดับประเทศสอดคลองตอเนื่องถึงระดับจังหวัด ในสวนของ
จังหวัดกระบี่ไดกําหนดยุทธศาสตรที่ เนนความสําคัญของการพัฒนาคน ดานการทองเที่ยว 
วางแผนงบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกป จากปงบประมาณ 2548 
คิดเปนรอยละ 38.46 ของงบประมาณทั้งหมดของจังหวัดจะเพิ่มเปนรอยละ 42.81 ในปงบประมาณ  
2549 และรอยละ 46.60 ในปงบประมาณ 2550 จึงเห็นไดวาแนวโนมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ดานการทองเที่ยวของจังหวัดกระบี่เพิ่มขึ้นทุกป ในขณะเดียวกันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
(2547: 24 – 25) ก็ไดกําหนดยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2548–2550 สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของจังหวัด โดยเฉพาะในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ
โดยการพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาชาติ สงเสริมใหมี
สถานศึกษาหรือช้ันเรียนที่มุงความเปนเลิศเฉพาะดาน ตอบสนองผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
สงเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพเนนศักยภาพการจัดการและการมีรายไดระหวางเรียนเชื่อมโยงกับการพัฒนา
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อาชีพทองถ่ินจะเห็นไดวายุทธศาสตรของจังหวัดและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่จะบรรลุตาม
วัตถุประสงค และเปาหมายที ่กําหนดไวไดนั้น  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการสื่อสารและ 
การทองเที่ยวใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปใชในการติดตอส่ือสาร และการ
ประกอบอาชีพไดอยางมีคุณภาพ หรือแมเพียงเปนผูที่ส่ือสารกับชาวตางประเทศไดเพียงเพื่อแสดง
ใหเห็นถึงการเปนเจาบานที่ดีในวิถีความเปนคนกระบี่ เปนคนไทยที่ดี ก็ยอมมีความสําคัญยิ่ง และ
ยิ่งกวานั้นภาษาเปนเครื่องมือสําคัญและจําเปนอยางย่ิงในสังคมของการเรียนรูที่จะใชเปนเครื่องมือ
ในการคนควาหาความรู เปนสื่อในการติดตอส่ือสารซึ่งกันและกัน และใชเพื่อการประกอบอาชีพ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพของเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน เกิด 
การเคลื่อนไหว ทางภาษาและวัฒนธรรมจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งทั่วโลก อิทธิพลทางภาษาและ
วัฒนธรรม สงผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบตอวิถีชีวิตของคนในสังคมที่จะตองปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเองใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลอยู
รอบตัวคนในสังคมอยูตลอดเวลา การพัฒนาคนใหไดเรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงสามารถรับ
ขอมูลขาวสารจากแหลงตาง ๆ ไดอยางมีวิจารณญาณรูเขาใจและแยกแยะขอมูลขาวสารเพื่อ 
การตัดสินใจที่ดี นําไปใชในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสงบสุขโดยไมลืม
รากเหงาภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง  

โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล (2548: 1 – 2) เปนโรงเรียนประจําจังหวัดขนาดใหญพิเศษ 
มีภาระหนาที่ และบทบาทสําคัญที่ตองสนองตอยทุธศาสตรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ 
และนโยบายของจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพดานผู เรียนดังที่กลาวแลว โรงเรียนไดรับ 
ความไววางใจความรวมมือจากชุมชนและเครือขายผูมีสวนรวม ในการบริหารจัดการสถานศึกษามา
โดยตลอดและตระหนักถึงความตองการและความจําเปนของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและ
ประชาชนคนกระบี่ ดังกลาวขางตน จึงไดกําหนดกลยุทธในป พ.ศ.2548–2550 พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูเรียนสูความเปนเลิศทาง
วิชาการโดยเริ่มจากการคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียนและสนับสนุนสงเสริมใหมี 
การแสดงออกซึ่งความรูความสามารถตามความถนัดและความสนใจอยางเต็มศักยภาพของแตละ
บุคคล จุดเอื้อที่สําคัญในเรื่องการมีสวนรวมของเครือขายทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน
ถือไดวาเปนแรงผลักดันใหเกิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ 
การทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ในป พ.ศ.2549–
2550 ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามาตรา 58 ขอ 2 กําหนดใหชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา โดยใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหตรงกับความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และ
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ชุมชน สาระของโครงการ ดําเนินการทั้งในสวนของภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน และ
ภาษาจีน ผลจากการดําเนินโครงการดังกลาว พบวาประสบความสําเร็จสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
ตามวัตถุประสงค กลาวคือ นักเรียนมีศักยภาพในการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ 
การทองเที่ยว การศึกษาตอและการแขงขันในระดับสากล อีกทั้งยังสามารถใชภาษาตางประเทศ 
ในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและครูผูสอน
ภาษาตางประเทศ มีความรู ความเขาใจและสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอก มีสวนรวมในการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ
และแหลงเรียนรู อีกทั้งประชาชนทั่วไป ขาราชการ และบุคลากรภาคธุรกิจ  การทองเที่ยวที่รวม
โครงการสามารถใชภาษาตางประเทศในการประกอบอาชีพไดดีขึ้น  ผลจากความสําเร็จของ
การดําเนินโครงการสงผลใหนักเรียนไดรับคัดเลือกไปศึกษาตอ ณ  ตางประเทศ ไดรับทุนโครงการ
ของตางประเทศเปนตัวแทนเยาวชนอาเซียน ตัวแทนเยาวชนเอเชียแปซิฟก การประชมุเยาวชนอาเซยีน
ของกระทรวงการตางประเทศ ผลการทดสอบความรูภาษาอังกฤษระดับประเทศของนักเรียนได
ลําดับที่ 50 แขงขันทักษะวิชาการภาษาตางประเทศ ชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาคใต  ในดาน
ครูผูสอนภาษาตางประเทศไดผานการทดสอบครูผูสอนภาษาอังกฤษของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับดีทุกคน สงผลใหทั้งครูและนักเรียนไดรับความไววางใจจาก
ชุมชนใหเปนพิธีกรภาคภาษาอังกฤษในงานเทศกาลตาง ๆ เปนลามใหกับชาวตางประเทศ โรงเรียน
ไดรับการแตงตั้งเปนศูนยภาษาตางประเทศจังหวัดกระบี่ สรุปไดวาทั้งครูและนักเรียนไดรับ 
การยอมรับจากหนวยงานและองคกรตาง ๆ ในสังคมรวมถึงระดับประเทศและนานาชาติ 

จากขอมูลดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวา โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 
เพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล
ประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง ผูประเมินจึงสนใจที่จะศึกษาขอมูลและปจจัยของความสําเร็จ รวมทั้ง
ปญหาและอุปสรรค โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model  เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงแกไขหรือ
พัฒนาและขยายผล รวมทั้งเผยแพรใหเกิดประโยชนในวงการบริหารการศึกษาตอไป  

2. วัตถุประสงคของการประเมิน 

2.1 เพื่อประเมินสภาพแวดลอมโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร
และการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 
2549 – 2550   
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2.2 เพื่อประเมินปจจัยนําเขาโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ 
การทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2549– 
2550   

2.3 เพื่อประเมินกระบวนการโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ 
การทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2549-
2550 

2.4 เพื่อประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ 
การทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2549–
2550   

2.4.1 ทักษะการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวของนักเรียน 
2.4.2 ทักษะการใชภาษาตางประเทศสําหรับการแสวงหาความรูไดดวยตนเองของ

นักเรียน 
2.4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาตางประเทศของนักเรียน 
2.4.4 ความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนภาษาตางประเทศ 
2.4.5 เครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนใหการสนับสนุน

สงเสริมการดําเนินการ 
2.4.6 ศักยภาพการใชภาษาตางประเทศในการประกอบอาชีพของประชาชน 

ขาราชการและบุคลากรภาคธุรกิจการทองเที่ยว 
2.4.7 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองที่มีตอการดําเนินโครงการ 

3. ความสําคัญของการประเมิน 

ผลจากการประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ 
การทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล มีความสําคัญดังนี้ 

1. ทําใหสถานศึกษาทราบจุดเดน  จุดดอย  จุดควรพัฒนารวมทั้งปญหาอุปสรรค 
ในการดําเนินโครงการเพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น 

2. ทําใหสถานศึกษาไดขอมูลในการใชประกอบพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุง
แกไข พัฒนา และวางแผนโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ ใหสามารถดําเนินการไดอยาง 
มีประสิทธิภาพและตอเนื่องมากยิ่งขึ้น 
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3. ทําใหสถานศึกษาใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและ
สงผลตอคุณภาพของนักเรียน  และการจัดการศึกษาระดับประเทศในภาพรวม 

4. ทําใหสถานศึกษาสามารถใชขอมูล กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและโครงการตาง ๆ ใหสอดคลองกับความตองการของสังคม และผูมีสวนเกี่ยวของกับ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4. ขอบเขตของการประเมิน 

4.1 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการประเมินปการศึกษา 2549 ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 15 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จํานวน 38 คน คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา 
จํานวน 29 คน คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู จํานวน 31 คน คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 
จํานวน 13 คน ครูสอนภาษาตางประเทศ จํานวน 16 คน ครูจํานวน 150 คนคณะกรรมการนักเรียน 
จํานวน 155 คน ผูปกครองนักเรียน จํานวน 3,014 คนประชาชน ขาราชการและบุคลากรภาคธุรกิจ 
การทองเที่ยว จํานวน 300 คน รวมทั้งสิ้น 3,761 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมิน ผูประเมินใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 15 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
จํานวน 38 คน คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา จํานวน 29 คน คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู 
จํานวน 31 คน คณะกรรมการผูปกครองเครือขาย จํานวน 13 คน ครูสอนภาษาตางประเทศ จํานวน 16 คน 
รวมทั้งสิ้น 142 คน 

ผูประเมินใชวิธีการสุมอยางงายโดยวิธีจับสลาก (Simple Random Sampling)โดย
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามวิธีของยามาเน (Taro Yamane) ( http://www.watpon.com/ 
table/yamane.pdf. เขาถึง 24 ตุลาคม 2548) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยางเปนครู 
จํานวน 109 คน คณะกรรมการนักเรียนจํานวน 112 คน ผูปกครองนักเรียน จํานวน 353 คน ประชาชน 
ขาราชการและบุคลากรภาคธุรกิจการทองเที่ยว จํานวน 171 คน รวมจํานวน 745 คน รวมทั้งส้ิน  
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 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 6 

จํานวน 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 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
จํานวน 38 คน คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา จํานวน 29 คน คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู 
จํานวน 31 คน คณะกรรมการผู ปกครองเครือขาย  จํานวน  13 คน  ครูสอนภาษาตางประเทศ  
จํานวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 142 คน 

ผูประเมินใชวิธีการสุมอยางงายโดยวิธีจับสลาก (Simple Random Sampling)โดย
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามวิธีของ ยามาเน (Taro Yamane) ( http://www.watpon.com/ 
table/yamane.pdf. เขาถึง 24 ตุลาคม 2548)  ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยางเปนครู 
จํานวน 109 คน คณะกรรมการนักเรียนจํานวน 112 คน ผูปกครองนักเรียน จํานวน 353 คน 
ประชาชน ขาราชการ และบุคลากรภาคธุรกิจการทองเที่ยว จํานวน 223 คน รวมจํานวน 797 คน รวม
ทั้งสิ้น 939 คน 

4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 
การประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาต างประเทศเพื่อการสื่อสารและ 

การทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล โดยใชรูปแบบ
ซิปป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam อางถึงใน สุขุม มูลเมือง 2530: 16) จาก
องคประกอบ 4 ดาน ดังนี้ 

1. ดานสภาพแวดลอม ไดแก ความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการกับนโยบาย
ทางการศึกษา วัตถุประสงคโครงการกับความตองการในการดําเนินโครงการ ความสําคัญในการจัด
การศึกษา ความเหมาะสมของสถานที่ และบรรยากาศของสถานศึกษา 

2. ดานปจจัยนําเขา ไดแก ความพรอมของ ผูรับผิดชอบและผูเขารวมโครงการ
ผูสนับสนุนโครงการ แหลงเรียนรู งบประมาณ วัสดุ และอุปกรณ 

3. ดานกระบวนการ ไดแก การวางแผน การดําเนินการ การติดตามผลและการนําผล
ไปปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

4 .  ดานผลผลิต  ไดแก  ทักษะการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ 
การทองเที่ยว ของนักเรียน ทักษะการใชภาษาตางประเทศสําหรับการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
ของนักเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาตางประเทศของนักเรียน ความรูความสามารถใน 
การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนภาษาตางประเทศ เครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนใหการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินการ ศักยภาพการใชภาษาตางประเทศ 
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ในการประกอบอาชีพของประชาชน ขาราชการและบุคลากรภาคธุรกิจการทองเที่ยว ความพึงพอใจ
ของนักเรียน ครู และผูปกครองที่มีตอการดําเนินโครงการ 
 

4.3 ระยะเวลาของการประเมิน  

ผูประเมินไดกําหนดระยะเวลาในการประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 
เพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
โดยใชรูปแบบซิปป (CIPP  Model ) มี 2 ระยะ ดังนี้ 

4.3.1 การประเมินระยะที่  1  ระหวางวันที่  10  มีนาคม  2549 - 20  มีนาคม  2550  ดังนี้ 
4.3.1.1 ดานสภาพแวดลอม  ประเมินวันที่  10 - 16  มีนาคม  2549 
4.3.1.2 ดานปจจัยนําเขา  ประเมินวันที่  20 – 25  พฤษภาคม  2549 
4.3.1.3 ดานกระบวนการ  ประเมินวันที่  1 – 30  กันยายน  2549 
4.3.1.4 ดานผลผลิต  ประเมินวันที่  15 – 20  มีนาคม  2550 

4.3.2 การประเมินระยะที่  2  ระหวางวันที่  26  มีนาคม 2550 - 25  มีนาคม  2551 ดังนี้ 
4.3.2.1 ดานสภาพแวดลอม  ประเมินวันที่  26 - 31  มีนาคม  2550 
4.3.2.2 ดานปจจัยนําเขา  ประเมินวันที่  3 – 10  มิถุนายน  2550 
4.3.2.3 ดานกระบวนการ  ประเมินวันที่  1 – 15  พฤศจิกายน  2550 
4.3.2.4 ดานผลผลิต  ประเมินวันที่  15 – 25  มีนาคม  2551 

5. นิยามศัพทเฉพาะ 

5.1 ทักษะการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวของนักเรียน หมายถึง 
ความสามารถ ความชํานาญในการใชภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุนและภาษาจีนในการฟง 
พูด อาน และเขียน เพื่อติดตอส่ือสารและใหบริการดานการทองเที่ยวกับชาวตางประเทศ ที่ใช
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน และภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

5.2 ทักษะการใชภาษาตางประเทศสําหรับการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน
หมายถึง ความสามารถ ความชํานาญของนักเรียนในการใชภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน 
และภาษาจีน ทําใหมีความมั่นใจในการรวมทํากิจกรรมตาง ๆ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือทดสอบ
ดานภาษาสําหรับการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในตางประเทศ 

5.3 ศักยภาพการใชภาษาตางประเทศในการประกอบอาชีพของประชาชน ขาราชการ 
และบุคลากรภาคธุรกิจการทองเที่ยว หมายถึง ระดับความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพื่อ
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พัฒนารายไดหรือเพิ่มประโยชนตอการประกอบอาชีพของประชาชน ขาราชการ และบุคลากร 
ภาคธุรกิจการทองเที่ยว 

5.4 เครือขายการมีสวนรวม หมายถึง การประสานความรวมมือของผูมีสวนรวมทั้ง
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน และเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ในการพัฒนา
ทักษะภาษาตางประเทศของนักเรียน ในปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550 โดยรวมวางแผน
รวมปฏิบัติตามแผน รวมประเมินผลและรวมปรับปรุงพัฒนา  

5.4.1 เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน หมายถึง การประสานความรวมมือ
ภายในโรงเรียนของผูมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของนักเรียนโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล ในปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550 ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา คณะกรรมการสมาคม
ผูปกครองและครู  คณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน โดยรวม
วางแผน รวมปฏิบัติตามแผน รวมประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา 

5.4.2 ครือขายการมีสวนรวมนอกโรงเรียน หมายถึง การประสานความรวมมือ
ภายนอกโรงเรียนของผูมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของนักเรียนโรงเรียน
อํามาตยพานิชนุกูล ในปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550 ไดแก บุคคลทั่วไป องคกรภาครัฐ
องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานศึกษาในประเทศ/ตางประเทศ สถาบัน อุดมศึกษา
สถาบันทางศาสนา  และองคกรระหวางประเทศ  โดยรวมวางแผน  รวมปฏิบัติตามแผน  รวม
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา   

5.5 การประเมินโครงการ หมายถึง  กระบวนการรวบรวม  ตรวจสอบขอมูลที่แสดงผล
การดําเนินโครงการตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดโครงการ เพื่อนําผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง
พัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยการประเมินครั้งนี้ใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) 
ซ่ึงประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้ 

5.5.1 การประเมินดานสภาพแวดลอม หมายถึง การรวบรวมและการตรวจสอบความ
เหมาะสมเกี่ยวกับความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการกับนโยบายทางการศึกษาวัตถุประสงค
โครงการกับความตองการในการดําเนินโครงการ ความสําคัญในการจัดการศึกษาความเหมาะสม
ของสถานที่และบรรยากาศของสถานศึกษา 

5.5.2 การประเมินดานปจจัยนํ าเข า  หมายถึง  การรวบรวมและการตรวจสอบ 
ความเหมาะสม เกี่ยวกับความพรอมของผูรับผิดชอบและผูเขารวมโครงการ เครือขายการมีสวนรวม
แหลงเรียนรู งบประมาณ วัสดุ และอุปกรณ   
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5.5.3 การประเมินดานกระบวนการ  หมายถึง  การรวบรวมและการตรวจสอบ 
ความเหมาะสมเกี่ยวกับการวางแผน การดําเนินการ การติดตามและประเมินผลตลอดจนการนํา 
ผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาโครงการ   

5.5.4 การประเมินดานผลผลิต หมายถึง การรวบรวมและการตรวจสอบความเหมาะสม
เกี่ยวกับทักษะการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการทองเที่ยวของนักเรียน ทักษะการใช
ภาษาตางประเทศสําหรับการแสวงหาความรูไดดวยตนเองของนักเรียนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
ภาษาตางประเทศของนักเรียน ความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน
ภาษาตางประเทศ เครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกใหการสนับสนุนสงเสริม 
การดําเนินการ ศักยภาพการใชภาษาตางประเทศในการประกอบอาชีพของประชาชน  ขาราชการ
และบุคลากรภาคธุรกิจการทองเที่ยว และความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอ 
การดําเนินโครงการ 

5.6 สถานศึกษา  หมายถึง  โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  อําเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่  
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