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บทที ่2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธวิธีพัฒนาครูภาษาอังกฤษยุคใหม่สู่ครูมืออาชีพภายใต้

บริบทของสถานศึกษา ครั้งนี ้ได้ท าการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคอื 

 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 2. ยุทธวิธีการพัฒนา 

 3. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 4. การใชส้ารสนเทศ (ICT) เพื่อการเรียนรู้ 

 5. การนเิทศการศึกษา 

 6. สภาพบริบทของสถานศึกษา 

 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 : กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 

 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ของไทยในปัจจุบัน ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกรอบใน

การจัดการเรียนรู้ ซึ่งก าหนดให้เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ที่ก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น ให้ยึดมาตรฐาน

และสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นแนวทาง  ทั้งนี้ การเรียนรู้

ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศนั้น มุ่งให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถ

ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพและการศึกษา

ต่อ ตลอดจนมคีวามรู ้ความเข้าใจ ตามหลักสูตร ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 4 สาระ โดยแต่

ละสาระการเรียนรูน้ั้นได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ไว้ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1-

2) 
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 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร เป็นสาระที่ก าหนดให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการ

ใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึก

และความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และ

สรา้งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม 

 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม เป็นสาระที่ก าหนดให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการ

ใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความสัมพันธ์ ความเหมือน ความ

แตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรม และน าไปใช้

อย่างเหมาะสม 

 สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นสาระที่ก าหนด 

ให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการใชภ้าษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่นเป็นพืน้ฐานในการพัฒนา แสวงหาความรูแ้ละเปิดโลกทัศนข์องตน 

 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก เป็นสาระที่ก าหนดให้นักเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับการใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับสังคมโลก  

 จากสาระส าคัญดังกล่าว หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 จึงก าหนด

สาระและมาตรฐาน ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2-3) 

 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

  มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และ

แสดงความคิดเห็นอย่างมเีหตุผล  

  มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

แสดงความรูส้ึกและความคิดเห็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

  มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นใน

เรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน  

 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

  มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

  มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและ

วัฒนธรรมของเจา้ของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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  สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ื่น 

  มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระ 

การเรียนรูอ้ื่นและเป็นพืน้ฐานในการพัฒนา แสวงหาความรูแ้ละเปิดโลกทัศนข์องตน 

 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

  มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 

  มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ   

การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

 นอกจากนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศยังได้ก าหนดคุณภาพของ

นักเรียนที่เรยีนจบในแต่ละระดับไว้ดังนี ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3-8)  

  1. คุณภาพนักเรียนเมื่อจบช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนต้องมีความสามารถ 

ดังนี้ 

   1.1 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องที่ฟัง อ่านออกเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า

ประโยคง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความหมายของค า

และกลุ่มค าที่ฟังตรงตามความหมาย ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือ

นิทานง่าย ๆ 

   1.2 พูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่

ฟัง ใช้ค าสั่งและค าขอร้องง่าย ๆ   บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตนเองและเพื่อน  บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรม  

ต่าง ๆ ตามแบบที่ฟัง 

   1.3 พูดใหข้้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่ค าตามประเภท

ของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่ฟังหรอือ่าน 

   1.4 พูดและท าท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม / วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

บอกชื่อและค าศัพท์ง่าย ๆ เกี่ยวกับเทศกาล  / วันส าคัญ / งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของ

เจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 

   1.5 บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค าและประโยคง่าย ๆ  ของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

   1.6 บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ื่น 

   1.7 ฟัง / พูดในสถานการณง์า่ย ๆ ที่เกิดขึน้ในห้องเรียน 

   1.8 ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว 
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   1.9 มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด)  สื่อสารตามหัวเรื่อง

เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และเวลาว่างและ

นันทนาการ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 300-450 ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) 

   1.10 ใช้ประโยคค าเดียว (One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) 

ในการสนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวติประจ าวัน 

  2. คุณภาพนักเรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนต้องมีความสามารถ

ดังนี้ 

   2.1 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง

ประโยค ข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน / เลือก / ระบุประโยค

และข้อความตรงตามความหมายของสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน บอกใจความส าคัญ 

และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า  

   2.2 พูด / เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้ค าสั่ง  ค าขอร้อง  และ

ให้ค าแนะน า พูด / เขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้

ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 

ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว พูด / เขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรม 

ต่าง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลสั้น ๆ ประกอบ  

   2.3 พูด / เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียน

ภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ฟัง และอ่าน พูด / เขียนแสดงความแสดง

คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว   

   2.4 ใช้ถ้อยค า น้ าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล  / วันส าคัญ  / งานฉลอง    /

ชีวติความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

   2.5 บอกความเหมือน /   ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด

ต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ

และภาษาไทย เปรียบเทียบความเหมือน / ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและ

ประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย   

   2.6 ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง

การเรียนรู ้และน าเสนอด้วยการพูด / การเขียน  

   2.7 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในหอ้งเรียนและสถานศกึษา  

   2.8 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสบืค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  
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   2.9 มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)  สื่อสาร

ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม  เวลาว่างและ

นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 

1,050 – 1,200 ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม)  

   2.10 ใช้ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม (Compound Sentences) สื่อความหมาย

ตามบริบทต่าง ๆ 

  3. คุณภาพนักเรียนเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนต้องมีความสามารถ 

ดังนี้ 

   3.1 ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายที่ฟัง  และอ่าน 

อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

ระบุ /เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

เลือก / ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องที่ฟังและอา่นจากสื่อประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

   3.2 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 

สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ใช้

ค าขอร้อง ค าชีแ้จงและค าอธิบาย ให้ค าแนะน าอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต้องการ

เสนอและใหค้วามช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  พูดและเขียนเพื่อขอและ

ใหข้้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง

เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง  ๆ 

กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว / เหตุการณ ์พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

    3.3 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว / เหตุการณ์ / 

เรื่อง / ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ / แก่น

สาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง / ข่าว / เหตุการณ์ / สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ 

พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์พร้อมให้เหตุผล

ประกอบ   

   3.4 เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตาม

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษา อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียม

และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม / จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

   3.5 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการ

ออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ
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และภาษาไทย เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความ

เป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม   

   3.6 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล / ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ

การเรียนรูอ้ื่นจากแหล่งการเรียนรู ้และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

   3.7 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน

หอ้งเรียน สถานศกึษา ชุมชน และสังคม   

   3.8 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น / ค้นคว้า รวบรวม  และสรุปความรู้ / 

ข้อมูลตา่ง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่ /

ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 

  3.9 มีทักษะการใชภ้าษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตาม

หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม  เวลาว่าง และ

นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การ

เดินทาง ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวง

ค าศัพท์ประมาณ 2,100-2,250 ค า (ค าศัพท์ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น) 

   3.10 ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) สื่อความหมาย

ตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

  4. คุณภาพนักเรียนเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนต้องมีความสามารถ 

ดังนี้ 

   4.1 ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และ

ค าบรรยายที่ฟังและอา่น  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบท

ละครสัน้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  อธิบายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ 

สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่านจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ 

ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมทั้ง

ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

   4.2 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 

ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว / เหตุการณ์   ประเด็นที่อยู่ในความสนใจและสื่อสารอย่าง

ต่อเนื่องและเหมาะสม  เลือกและใช้ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าอธิบาย และให้ค าแนะน า พูดและ

เขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ

ช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม   พูดและเขียนเพื่อขอและ
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ให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง / ประเด็น / ข่าว / 

เหตกุารณท์ี่ฟังและอา่นอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น

ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว  /เหตุการณอ์ย่างมเีหตุผล  

   4.3 พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง / ประสบการณ์ ข่าว / 

เหตุการณ ์เรื่องและประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจ พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระ

ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและ

เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณท์ั้งในท้องถิ่น สังคม และ

โลก พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

   4.4 เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลา 

โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย / อภิปรายวิถี

ชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม 

แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

   4.5 อธิบาย /  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ 

ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต  และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย วิเคราะห์ / 

อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างมเีหตุผล   

   4.6 ค้นคว้า / สืบค้น บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูด และ   

การเขียน 

   4.7 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน

หอ้งเรียน สถานศกึษา ชุมชน และสังคม 

   4.8 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสบืค้น / ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุป

ความรู้ /  ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร  ของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น / ประเทศชาติ เป็น

ภาษาต่างประเทศ 

   4.9 มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)  สื่อสาร

ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ 

การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 3,600-3,750 ค า (ค าศัพท์ที่มรีะดับการใชแ้ตกต่างกัน) 
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   4.10 ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนสื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ ใน

การสนทนา ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 

ยุทธวิธีการพัฒนา 

 

 ความหมายของยุทธวิธี 

 

 ค าวา่ “ยุทธวิธี” หรอื “ยุทธศาสตร์” เป็นค าที่ใชใ้นวงการทหาร ต่อมาได้มีการน า

ค าศัพท์นีม้าใช้ในแวดวงเศรษฐกิจ การเมอืง ซึ่งมผีูใ้หค้วามหมายไว้ดังนี้ 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (2553 : 258-259) ระบุว่า ยุทธวิธี เป็น

การก าหนดแนวทางการวางแผนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวทางในการประเมินผล เพื่อให้

สามารถด าเนินการจนบรรลุจุดมุง่หมาย 

 ส่วน กาญจนา  นาคสกุล (2557) ได้จ าแนกความหมายของค าว่า ยุทธวิธี กับ

ยุทธศาสตร์ออกจากกัน โดยกล่าวว่า “ยุทธศาสตร์” เป็นค าที่ใช้ในวงการทหาร ปัจจุบันมีการ

น าไปใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการวางแผนทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และธุรกิจ ซึ่งตรงกับค าใน

ภาษาอังกฤษว่า Strategy ซึ่งหมายถึง การวางแผนการรบ เป็นการก าหนดแผนการให้เหมาะสม

กับการต่อสู้กับข้าศกึทั้งการรุกและการรับ โดยใช้ก าลังรบทางทหารเพื่อให้ได้รับชัยชนะ ได้เปรียบ 

ข้าศกึและให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด ยุทธศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ประกอบด้วย 

การก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน ก าลังสนับสนุน กลวิธี โดยมี

การพิจารณาถึงปัญหา อุปสรรค รวมทั้งต้องมีการก าหนดแนวทางแก้ไขไว้เพื่อให้ได้ชัยชนะใน

ที่สุด ส่วนค าวา่ “ยุทธวิธี” นั้นตรงกับค าว่า tactics มีความหมายใกล้เคียงกัน คือ หมายถึงวิธีที่

จะใช้ในการต่อสู้กับศัตรูที่อยู่ตรงหน้า เป็นการปฏิบัติการรบจริง ในการต่อสู้กับศัตรูจ าเป็นต้องมี

ทั้งอาวุธที่มีศักยภาพ มีทักษะในการต่อสู้ รู้ก าลังและความสามารถของข้าศึก และมียุทธวิธีใน

การด าเนินการรบเพื่อให้ได้ชัยชนะ ยุทธวิธีเป็นวิธีที่จะใช้ในการรบขณะปะทะกับข้าศึก โดยต้อง

อาศัยก าลังความสามารถในการรุกรบและตั้งรับข้าศึกด้วยสติปัญญา ความรู้ และประสบการณ์ 

รวมทั้งกลอุบายและความรู ้ทางจิตวทิยาเพื่อให้ฝ่ายตนมีขวัญ 
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 ยุทธวิธีที่ใช้ในการพัฒนา 

  

 การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ นั้น มียุทธวิธีที่หลากหลาย ทั้งนี้หน่วยงาน 

หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้องจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม ซึ่งในที่นี้จะน าเสนอยุทธวิธีในการพัฒนาบางยุทธวิธี

เท่านั้น เช่น  

 1. การประชุมแบบระดมพลังสมอง (Brain Storming)    

  1.1 ความหมาย  

  การประชุมแบบระดมพลังสมอง คือ การประชุมเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา หรือ

เสนอความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม โดยวิธีคิดแบบปัจจุบันทันด่วนเท่าที่ความคิดของสมาชิก 

คนใดคนหนึ่งที่จะคิดขึ้นได้ในขณะนั้น ค าว่าระดมสมองมีความหมายตามค าศัพท์ว่าเป็นวิธีการ

ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และการประชุมเพื่อการแก้ปัญหาเข้ามาผสมกลมกลืนกัน

เป็นการรวบรวมความคิด จากผู้เข้าร่วมประชุมระดมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะได้ภายในเวลาที่

จ ากัด มีการชี้ถึงปัญหาและให้ทุกคนให้ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหานั้น  ไม่อนุญาตให้มีการ

วิพากษ์วิจารณ์หรือถกปัญหาโต้แย้งในความคิดที่มีผู้น าเสนอขึ้นมา ใครจะแสดงความคิดเห็น

อะไร ความคิดเห็นนั้นจะถูกบันทึกเอาไว้ เพื่อประเมินผลหรือน ามาจั ดกลุ่มความคิดที่

สอดคล้องกันเข้าด้วยกัน บางทีความคิดดีแต่อาจใช้ภาษาไม่สละสลวยก็อาจน ามาปรับใช้ใน

ภายหลัง 

  1.2 จุดประสงค์ 

  การประชุมแบบระดมพลังสมองเพื่อระดมความคิดจากสมาชิกทุกคนให้ได้

ความคิดที่หลากหลายแตกต่างกันหรอืสอดคล้องกันก็ได้และมีปริมาณมากที่สุด 

  1.3 เงื่อนไขหรือขอ้ตกลงร่วมกัน 

   1.3.1 หัวข้อหรอืประเด็นปัญหาต้องชัดเจน 

   1.3.2 ต้องไม่มกีารวิพากษ์วจิารณ์ความคิดเห็นของคนอื่น  

   1.3.3 ต้องมีบรรยากาศการอภิปรายที่เปิดกว้างและเสรมีากที่สุด 

   1.3.4 ต้องกระตุน้ให้ทุกคนพยายามคิดหรอืเสริมตอ่ความคิดของผูอ้ื่น 

  บุคคลแรกที่เป็นผู้คิดริเริ่มใช้การประชุมแบบระดมพลังสมอง คือ อเล็กซ์ เอฟ 

ออสบอร์น (Alex F. Osborn) นักบริหารด้านการโฆษณาชาวอเมริกัน โดยน ามาใช้ครั้งแรกเมื่อ 

ปี ค.ศ. 1963 และต่อมาได้มกีารเผยแพร่ไปยังวงการอื่น ๆ ซึ่งวิธีการประชุมแบบนี้จะต้องค านึง 

ถึงจ านวนคนที่เข้าร่วมประชุม และระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม ทั้งนี้ควรมีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม
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ประมาณ 8-12 คน เพราะมีขอ้จ ากัดเกี่ยวกับความเมื่อยล้าของสมอง และความคิดเห็นที่ซ้ า ๆ 

กัน 

  1.4 วิธีการด าเนินการประชุมแบบระดมพลังสมอง 

   1.4.1 ผู้ด าเนินการสัมมนาต้องอธิบายถึงลักษณะและวิธีการจัดการประชุม

แบบระดมพลังสมองให้เข้าใจตรงกัน 

   1.4.2 ย้ าถึงกฎเกณฑ์ข้อตกลงส าคัญในการเสนอความคิดเห็น เช่น ห้าม

แสดงความคิดเห็นหรอืประเมินคุณค่าความถูกผดิของความคิดที่มผีูเ้สนอขึน้มา  

   1.4.3 แจ้งก าหนดเวลาในการแสดงความคิดเห็นไว้ให้แน่นอน 

   1.4.4 ผู้ด าเนินการสัมมนาควรเริ่มให้มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ง่าย

และสะดวกเป็นการอุ่นเครื่องหรือน าร่องก่อน ต่อจากนั้นเสนอหัวข้อหรือประเด็นปัญหาที่ 

ต้องการให้กลุ่มพิจารณา โดยเขียนไว้ให้เห็นในรูปของค าถามที่ใช้ถ้อยค าสั้น  กระชับ และ

เจาะจงเป็นการกระตุ้นใหไ้ด้ค าตอบตามมา  

   1.4.5 ผู้ด าเนินการคอยกระตุ้นความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ให้เกิด

การขาดตอนหรือสะดุดเสียจังหวะ ในบางครั้งผู้ด าเนินการอาจจะช่วยเสริมความคิดเห็นที่มีผู้

เสนอไว้ได้แตต่้องไม่แก้ไขความคิดเห็นที่มผีูเ้สนอไว้ 

   1.4.6 ควรมีเลขานุการกลุ่มย่อยบันทึกความคิดเห็นอย่างน้อย 2 คน คน

หนึ่งจดบันทึกบนกระดานด า หรือในกระดาษเขียนด้วยปากกาเคมี เพื่อให้สมาชิกทุกคนเห็น

ทั่วถึงกันและอกีคนหนึ่งบันทึกลงในสมุดหรอืกระดาษบันทึก 

   1.4.7 การจดบันทึกความคิดเห็นควรจดตามถ้อยค าที่มีผู้เสนอความคิด 

เพราะถ้าแก้ไขถ้อยค าอาจท าให้ความหมายของความคิดนั้นเปลี่ยนแปลง 

   1.4.8 แม้จะมีผู้เสนอคิดเห็นซ้ าหรือมีส่วนคล้ายคลึงกับความคิดที่มีผู้เสนอ

ไว้ก่อนหน้าก็ต้องจดบันทึกทันที เพราะการรีรอหรือชักช้าอาจหมายถึงการไม่ยอมรับความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน 

   1.4.9 เมื่อระดมความคิดเห็นได้มาพอสมควรแก่เวลา ผู้ด าเนินรายการเริ่ม

วิเคราะห์และประเมินคุณค่า ข้อความที่บันทึกเอาไว้ด้วยกันอาจตกแต่งเพิ่มเติม ข้อความให้ได้

ใจความกระชับยิ่งขึ้น 

  1.5 ข้อดี  

   1.5.1 เป็นการประชุมอภิปรายที่เหมาะสมส าหรับการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก

หรอืซับซ้อน 
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    1.5.2 ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเท่า

เทียมกัน 

   1.5.3 ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้จักเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นรับฟังความ

คิดเห็นโดยปราศจากการจัดสินคุณค่าหรอืวิพากษ์วิจารณ์ 

   1.5.4 ช่วยใหเ้กิดความคิด ในการแก้ปัญหา 

   1.5.5 ช่วยใหม้ีการใชค้วามคิดสร้างสรรค์และเกิดการเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน

   1.5.6 ช่วยใหส้ามารถรวบรวมความคิดเห็นเป็นจ านวนมากในช่วงเวลาสั้น ๆ

  1.6 ข้อจ ากัด 

   1.6.1 การระดมความคิด ไม่อาจให้ค าตอบส าหรับปัญหาข้อเท็จจริง แม้ว่า

อาจจะเป็นความเห็นที่มคีวามจริงแตม่ันไม่สามารถใหค้วามจริงได้ 

   1.6.2 ผู้เข้าร่วมสัมมนาอาจเกิดความสับสน หากผู้ด าเนินการอภิปรายไม่

สามารถด าเนินการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   1.6.3 การสัมมนาอาจไม่บรรลุผลตามจุดประสงค์ที่คาดหวังหาก ผู้เข้าร่วม

สัมมนาไม่ไม่กระตอืรอืร้น ไม่ให้ความร่วมมือในการแสดงความคดิเห็น 

 

 2.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  

  2.1 ความหมาย การประชุมเชงิปฏิบัติการ เป็นการประชุมเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ

มากกว่าที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพียงอย่างเดียว มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมสัมมนาได้รับประสบการณต์รงและสามารถน าไปใช้ได้การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นการ

ประชุมหรืออบรมในลักษณะเข้ม  (Intensive Training Course) โดยจะเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมมี

ความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะเชิงวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคนจ านวนเล็ก ๆ ที่มีความ

สนใจร่วมกัน ท างานร่วมกัน ท างานเกี่ยวกับปัญหาที่คนหยิบยกภายใหก้ารแนะน าของที่ปรึกษา

ที่มคีวามรูค้วามช านาญมาพบปะกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันปฏิบัติการในเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง 

  2.2 จุดประสงคข์องการประชุมเชงิปฏิบัติการ 

   2.2.1 เพื่อฝึกฝนให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดทักษะในการปฏิบัติ 

   2.2.2 เพื่อก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

   2.2.3 เพื่อท าการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน 

   2.2.4 เพื่อก าหนดแนวทางในการปรับปรุงงาน  
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  2.3 วิธีด าเนนิการประชุมเชงิปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ  

   2.3.1 ระยะก่อนประชุม 

   1) ขั้นวางแผนงาน ผูด้ าเนนิการจัดสัมมนาจะต้องศกึษาความตอ้งการ 

จ าเป็นว่าจะต้องท าการฝึกปฏิบัติการในด้านใดหรือสาขาใดให้ชัดเจน หลังจากนั้น ให้ก าหนด

วัตถุประสงค์ในการสัมมนา ก าหนดระยะเวลาและหลักสูตร 

   2) เข้าร่วมสัมมนา ควรจะเป็นผู้ที่ท างานในสาขาหรือด้านเดียวกันมี

ปัญหาในการท างานคล้ายคลึงกันและมหีน้าที่ความรับผดิชอบอยู่ในระดับเดียวกัน  

   3) หลักสูตร เมื่อเลือกด้านหรอืสาขาในการประชุมเชิงปฏิบัติการแล้ว 

ให้แบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ส่วนคือ 

    3.1) ส่วนแรกเป็นทฤษฎีจะต้องพิจารณาว่าควรจะมีหัวข้อวิชา

ใดบ้างที่ช่วยแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้งหรอืปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมสัมมนาได้บ้าง  

    3.2) ส่วนที่สองเป็นการปฏิบัติหรือเป็นส่วนการประชุมปรึกษา 

หารอืเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหรอืก าหนดมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งในการปฏิบัติงาน 

ที่ประกอบด้วยการประชุมย่อย การประชุมกลุ่มใหญ่และการแก้ปัญหาข้อขัดข้องเฉพาะตัว

บุคคล  

   การด าเนินงานของทั้งสองส่วนนี้ควรจะจัดให้เหมาะสมโดยจัด

สลับกันไป ทั้งนีจ้ะต้องยึดหลักว่าวิชาการที่เสนอที่ประชุมในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์นั้นจะมี
ส่วนช่วยใหเ้ข้ารับการสัมมนาได้ยึดเป็นแนวทางพิจารณาในการประชุมในกลุ่มแต่ละครั้งอย่างมี

ประสิทธิภาพที่สุด 

     4) การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมสัมมนา  

    4.1) ผู้ด าเนินการสัมมนาแจ้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแต่ละคนเลือก

ประเด็นหรอืปัญหาในสาขา หรอืด้านที่จะท าการประชุมเชงิปฏิบัติการ  

   4.2) ผู้เข้าร่วมสัมมนาแต่ละคนจะต้องเขียนรายงานบรรยาย

ลักษณะสาเหตกุารด าเนินการของตน เพื่อแก้ปัญหานั้น ๆ มาโดยละเอียดที่สุดเท่าที่จะท าได้ส่ง

มายังผู้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ก าหนดเปิดการประชุม ข้อพึงระวังคือผู้ด าเนินการ

ประชุมต้องให้เวลาแก่ผู้เข้าร่วมร่วมสัมมนาอย่างเหมาะสมในการเขียนรายงานและก าหนดวัน

ส่งนั้นจะต้องไม่กระช้ันกับวันเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจนเกินไป มิฉะนั้นผู้ด าเนินการจะไม่

มีเวลา พิจารณารายงานเพื่อแบ่งลักษณะของประเด็นหรือปัญหา อันจะเป็นแนวทางที่จะ

แบ่งกลุ่มย่อยต่อไป 

    4.3) การแบ่งกลุ่มย่อย เมื่อผู้ด าเนินการได้รับรายงานจากผูเ้ข้าร่วม  
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สัมมนาแล้ว จะต้องรีบพิจารณาแบ่งกลุ่มย่อยโดยยึดถือลักษณะของประเด็นหรือปัญหาเป็น   

หลักส าคัญในการพิจารณาบุคคลใดที่มีประเด็นหรือปัญหาคล้ายคลึงกัน ควรจะมารวมอยู่ใน 

กลุ่มเดียวกัน เพื่อจะเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน

เรื่องที่คล้ายคลึงกันได้อย่างเต็มที่ 

   2.3.2 ระยะการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

   1) การปฐมนิเทศแบบแบ่งกลุ่ม จะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบ

ถึงขัน้ตอนในการประชุมเชงิปฏิบัติการ แจ้งให้ทราบว่าแต่ละคนอยู่ในกลุ่มย่อยใดจะต้องไป 

ประชุมกลุ่มย่อย ณ ห้องใดหรอืสถานที่ใด 

   2) การบรรยายหรอือภปิรายทางวิชาการ หลังจากการปฐมนิเทศควร

จะเป็นการบรรยายหรืออภิปรายทางวิชาการ อันเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาข้อขัดข้อง

หรือแนวทางในการพิจารณาประเด็น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบแนวทางที่จะยึดถือ

หรอือ้างองิ (Frame of Reference) ในการพิจารณาปัญหา ประเด็นทั้งในที่ประชุมกลุ่มย่อยและ

ที่กลุ่มใหญ่ หลังจากน าเสนอก็บรรยายหรืออภิปรายทางวิชาการ ตามความเหมาะสมและสอด 

คล้องกับการประชุมกลุ่ม 

   3) การประชุมกลุ่มย่อย มคีวามมุง่หมายเพื่อจะให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้

ใช้หลักวิชาการที่ตนได้รับจากการบรรยายมาพิจารณาประกอบกับปัญหาหรือประเด็นต่าง ๆ 

ของแต่ละบุคคลในกลุ่ม เมื่อเริ่มการประชุมจะมีการเลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มขึ้น 

สมาชิกทุกคนอื่น ๆ ซักถาม ตลอดจนแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ การประชุมโดยสรุปเปิด

โอกาสใหส้มาชิกทุกคนอื่น ๆ ซักถาม ตลอดจนแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่การประชุมกลุ่มนี้

อาจมสีักกี่ครั้งก็ได้แล้วแตจ่ านวนของสมาชิก  

   4) การประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณารับรองหลักการรับรองหลักการใน

ร่างรายงานนั้น ใช้เวลานานแตจ่ะเป็นช่วงที่ระดมความคดิเห็นของสมาชิกทั้งหมดได้เป็น อย่างดี 

เมื่อทีป่ระชุมมมีตใิห้ปรับปรุงแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วกลุ่มย่อยนั้น ๆ จะต้องน าเข้าที่ประชุม

กลุ่มย่อยของตนเพื่อท างานขั้นสุดท้ายต่อไป 

   5) การประชุมใหญ่เพื่อพิจารณารายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)

เป็นการพิจารณารับรองรายงานขั้นสุดท้ายของกลุ่มต่าง ๆ หากที่ประชุมลงมติยอมรับรายงาน

จะถือว่ารายงานของกลุ่มเป็นรายงาน ที่ผู้เข้ารับการอบรมผูกพันและถือเป็นแนวทางในการ

แก้ปัญหาที่ขัดขอ้งของตนตอ่ไป 

   6) การน ามตขิองที่ประชุมใหญ่ ประสบการณแ์ละความรูท้างวิชาการ 

มาเขียนรายงานเฉพาะบุคคล ผูร้่วมสัมมนาแตล่ะคนจะต้องน ารายงานเดิมของตน ซึง่เสนอต่อ 



22 

 

กลุ่มอบรมมาพิจารณาใหม่ โดยใช้มติของที่ประชุมใหญ่ตลอดจนความรู้ในทางวิชาการที่ได้รับ

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แนวทางในการปรับปรุงและปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

จริง (Real Work) ของผูร้่วมสัมมนาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง รายงานชุดใหม่

นี ้ผูเ้ข้ารับการอบรมจะถือไว้ชุดหนึ่ง อีกชุดหนึ่งจะมอบให้ผู้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เป็นแนวทางในการประเมินผลตอ่ไป 

   2.3.2 ระยะเวลาหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ 

การประเมินผลและติดตามผลมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชุมเชิง

ปฏิบัติการจะต้องประเมินผลและติดตามผลว่าความรู้ ประสบการณ์ที่ผู้ผ่านการประชุมเชิง

ปฏิบัติการได้รับนั้น ได้มีการน ามาเพื่อปรับปรุงหรือขจัดปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานมาก

น้อยเพียงใดและประสบความส าเร็จสักเพียงใด ทั้งนี้ยึดถือรายงานฉบับสุดท้ายของผู้ผ่านการ

ประชุมเชงิปฏิบัติการแต่ละคนเป็นแนวทางในการด าเนินดังกล่าวแล้ว 

  2.4 ข้อดี 

   2.4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นการประชุมที่เปิดโอกาสแก่ผู้เข้าร่วม

ประชุมได้เตรียมตัวเพื่อการท างานที่มปีระสิทธิภาพในวิชาชีพ  

   2.4.2 เป็นการเปิดโอกาสในการประเมินค่าของวิชาชีพและท าการวิจัยที่

จ าเป็น 

   2.4.3 เปิดโอกาสให้ได้เสนอสิ่งส าคัญและเรื่องราวใหม่ ๆ ในหลายลักษณะ

   2.4.4 เปิดโอกาสแก่ทุกคนที่มสี่วนรว่มอย่างกว้างขวาง 

   2.4.5 ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงจากผู้เช่ียวชาญในแต่ละ

ด้านโดยตรง 

   2.4.6 ผูเ้ข้ารว่มประชุมได้มีการพัฒนาบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล 

   2.4.7 กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีโอกาสก าหนดวัตถุประสงค์ของ

การปฏิบัติการ 

  2.5 ข้อจ ากัด 

   2.5.1 ระยะเวลาส าหรับการส ารวจปัญหาอาจไม่เพียงพอส าหรับผู้เข้าร่วม

ประชุมเชงิปฏิบัติการ 

   2.5.2 สถานที่ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจถูกจ ากัดซึ่งมีอยู่ใน

สถาบันการศึกษาหรอืสถานประกอบการ  

   2.5.3 แม้กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการก าหนด

จุดประสงคแ์ละหลักสูตร แตอ่าจจะไม่ตรงกับความสนใจและตามตอ้งการของสมาชิกทั้งหมด 
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 3. การฝึกอบรม (Training Meeting)  

  3.1 ความหมาย 

  มีผู้นยิมความหมายของการฝึกอบรมไว้ ดังนี้ 

  Edwin B Elippa (1985 : 68) สรุปได้ว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเสริมสร้าง

ความรูแ้ละทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหนว่ยงาน หรอืองค์กรในเรื่องที่เขาปฏิบัติงาน 

  Dale S. Beach (1970 : 193) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่

จัดให้บุคคลอื่นได้เรียนรูแ้ละมีทักษะ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมบรรลุจุดประสงค์หนึ่ง และเพื่อให้

บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior) ตามที่ต้องการ 

  Mumford (1993 อ้างถึงใน ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 2544 : 123) ได้ใหค้วามหมาย

ของการฝึกอบรมว่า เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทักษะ (Skills) ที่หน่วยงานได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนา

บุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพในการท างาน 

  นริันดร์  จุลทรัพย์ (2550 : 2-3) สรุปว่า การฝึกอบรม หมายถึง กิจกรรมที่จัด

ขึ้นเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะหรือความช านาญ (Skill) และเจตคติ 

(Attitude) ที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นแก่บุคลากร อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน

ลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ (Organization Good) และสภาพแวดล้อม 

(Environment) โดยทั่วไป เพื่อยกระดับมาตรฐานการท างานให้สูงขึ้นและท าให้บุคลากรมีความ

เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากยิ่งขึน้ 

  ชูชัย  สมิทธิไกร (2554 : 5) กล่าวว่า การฝึกอบรม เป็นกระบวนการเรียนรู้

อย่างเป็นระบบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ทักษะ ความสามารถ และเจตคติของ

บุคลากรในองค์การอันส่งผลใหบุ้คลากรมผีลการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิภาพสูงขึน้ 

  เพ็ชรี  รูปะวิเชตร์ (2554 : 7) สรุปว่า การฝึกอบรมหมายถึง กระบวนการที่

องค์กรได้จัดหรือด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 

ความสามารถในการท างานของบุคลากร  ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมี

คุณสมบัติที่องคก์รคาดหวัง 

  ส่วน วรวรรธน์  ศรียาภัย (2554 : 11) ได้นิยมความหมายของการฝึกอบรมว่า

หมายถึง กระบวนการหนึ่ง ๆ ที่องค์กรจัดขึน้มาเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ทักษะ ความสามารถในการ

ท างานและประสบการณ์แก่บุคลากร โดยอาจจัดอบรมเอง หรือให้บุคลากรไปอบรมที่จัดโดย

องค์กรอื่น             

  จากความหมายของการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การฝึกอบรมเป็น

กิจกรรมที่จัดขึน้เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์การ หรอืหนว่ยงานให้มคีวามรู ้ทักษะและเจตคติต่อ
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เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการพัฒนา โดยใช้ระยะเวลาช่วงสั้น ๆ และคาดหวังผลที่ได้จากการ

ฝกึอบรมเกิดขึน้กับผูเ้ข้ารับการอบรมโดยตรง และผลประโยชน์ตอ่องค์กรเป็นผลกระทบ 

  3.2 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

   3.2.1 เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรหรือหน่วยงานมีความต้องการทักษะ

เฉพาะ    

   3.2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นและเห็นว่าบุคลากร

ยังปฏิบัติงานไม่ได้มาตรฐานตามที่องค์กรต้องการ 

   3.2.3 เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติของบุคลากรเมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอนหรือการเปลี่ยนแปลงด้าน

เทคโนโลยีวธิีการและเทคนิคใหม่ 

   3.2.4 เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือรับรองงานในอนาคต 

  3.3 ขั้นตอนการด าเนินงานการฝึกอบรม  

  ขั้นตอนการด าเนินงานการฝึกอบรมนั้น มีขั้นตอนเหมือนกับการด าเนินงานการ

สัมมนา บางครั้งมีผู้เข้าใจและเรยีกการสัมมนาว่า การฝึกอบรม หรือเรียกการฝึกอบรมว่า เป็น

การสัมมนาหรอืบางคนใชค้ าศัพท์เรยีกรวมกันว่า การอบรมสัมมนา เนื่องจากกระบวนการหรือ

ขั้นตอนการด าเนินงานมลีักษณะเหมือนกัน แต่ลักษณะที่แตกต่างกันเห็นได้ชัดเจน คือ บทบาท

ของผู้เข้าร่วมสัมมนา จะมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นในลักษณะผู้มีความรู้ประสบการณ์ ใน 

เรื่องที่จัดสัมมนามากกว่า บทบาทของผู้ได้รับการพัฒนา เช่น การฝึกอบรม ส่วนกิจกรรมการ 

อบรมมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การบรรยาย การอภิปรายเป็นคณะ การอภิปรายกลุ่มย่อย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสาธิต การทดลอง การฝึกปฏิบัติ เช่นเดียวกับการสัมมนา เป็นต้น

  3.4 ข้อดี 

   3.4.1 ได้พัฒนาบุคลากรตามความต้องการขององค์กรหรอืหนว่ยงาน 

   3.4.2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาย่อมมีความรู้ ความสามารถ ได้รับ

ประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ได้เรยีนรู้จากวิทยากรที่ดแีละผูเ้ข้าร่วมการอบรมด้วยกัน 

   3.4.3 บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้พบปะเพื่อนร่วมงานภายใน

องค์กรหรือต่างองค์กร ซึ่งบางครั้งท างานในหน่วยงานเดียวกัน อาจไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน

เพราะสภาพภูมศิาสตร์หรอืลักษณะของงาน  

   3.4.4 เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะใช้เวลาในการพัฒนาบุคลากรใน

ช่วงเวลาสัน้ ๆ 
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  3.5 ข้อจ ากัด 

   3.5.1 วิทยากรผู้ให้ความรู้ต้องเป็นผู้เช่ียวชาญในเรื่องที่ถ่ายทอดหรือจัด

อบรม หากได้วิทยากรที่มีความรู้แต่ถ่ายทอดไม่เป็น จัดกิจกรรมไม่น่าสนใจ การฝึกอบรมอาจ

ล้มเหลว 

   3.5.2 สื่อประกอบการฝึกอบรมมีอิทธิพลต่อผู้เข้ารับการอบรม ถ้าอบรม

ใช้การบรรยาย ไม่มีสื่อประกอบไม่ได้ลงมือฝึกปฏิบัติหรือเข้าร่วมกิจกรรม อาจเบื่อหน่ายและ

ไม่บรรลุผลตามจุดประสงค์ของโครงการ 

   3.5.3 สถานที่ฝึกอบรมและการบริการต่าง ๆ เช่น ที่พัก อาหาร อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม มีผลต่อเจตคตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย 

   3.5.4 การน าความรู้ไปใช้หลังการฝึกอบรม ถ้าองค์กรหรือหน่วยงาน ขาด

การนิเทศติดตามผลการน าความรู้ไปใช้หลังการฝึกอบรมอย่างจริงจัง ย่อมท าให้ผู้เข้ารับการ

อบรมไม่ให้ความสนใจและไม่น าไปใช้เท่าที่ควร 

   3.5.5 มีคา่ใช้จ่ายค่อนข้างสูง ผู้จัดอบรมต้องวางแผนในการจัดงบประมาณ

อย่างรอบคอบ เช่น ค่าสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม ที่พัก เอกสารประกอบการอบรม 

ค่าตอบแทนวิทยากรและบางทีตอ้งมคี่าใช้จ่ายของผูเ้ข้ารับการอบรมด้วย 

 

 4. การประชุมแบบซินดิเกต (Syndicate) 

  4.1 ความหมายการประชุมแบบซินดิเกต เป็นการประชุมแก้ปัญหาของกลุ่ม

บุคคลผู้ซึ่งมีความสนใจร่วมกันในการพิจารณาปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแบ่งการประชุม

ออกเป็นกลุ่มย่อยของบุคคลที่มีอาชีพเดียวกัน มีหน้าที่การงานหรือมีหน้าที่การงานหรือมี

ปัญหาอย่างเดียวกัน หรือรวมเอาผู้ที่มีประสบการณ์ต่าง ๆ กัน เพื่อปรึกษาหรือแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหาแล้วน าข้อสรุปเสนอที่ประชุมใหญ่ การประชุมแบบซินดิเกต มักจะ

เน้นเรื่องการพิจารณาปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขและในรายงานของกลุ่มซินดิเกตที่จะน าเสนอต่อ

ที่ประชุมใหญ่ มักจะก าหนดให้แสดงรายละเอียดใน 3 ประเด็นส าคัญ คือ สภาพและลักษณะ

ของปัญหาหรือสถานภาพของเรื่องที่พิจารณา สาเหตุที่มาหรือปัจจัยส าคัญ และข้อเสนอแนะ 

หรอืแนวทางการแก้ไข 

  4.2 วัตถุประสงค์ของการประชุมแบบซินดเิกต 

   4.2.1 เพื่อส ารวจสภาพของปัญหาหรอืลักษณะของปัญหา  

   4.2.2 เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาในแตล่ะประเด็น  
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   4.2.3 เพื่อเสนอแนะหรือให้ข้อแนะน าในการแก้ปัญหาพร้อมเหตุผล

สนับสนุน ของกลุ่มย่อย  

   4.2.4 เพื่อให้พิจารณารายงานของกลุ่มย่อย น าไปเป็นมติของที่ประชุม

ใหญ่และรับผิดชอบร่วมกัน  

  4.3 ข้อดี  

   4.3.1 เป็นการประชุมด้วยการแบ่งประเภทกลุ่มค้นหาข้อมูล เสนอแนะ

แนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มย่อย ท าให้การประชุมใหญ่บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึน้ 

   4.3.2 ข้อคิดเห็นของกลุ่มย่อยให้เสนอผ่านการกลั่นกรองความคิดเห็นของ

ที่ประชุมใหญ่ ช่วยใหเ้กิดความรอบคอบ รัดกุมและมีโอกาสน าไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ได้มาก 

   4.3.3 ช่วยใหส้มาชิกแตล่ะคนได้เรียนรู้วธิีการท างานร่วมกันเป็นทีม 

   4.3.4 ผูร้่วมสัมมนามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างและน าข้อคิดเห็น

ไปประยุกต์ใชไ้ด้ 

   4.3.5 ช่วยลดเวลาของการประชุมใหญ่ในการพิจารณารายละเอียดของ

ปัญหา 

  4.4 ข้อจ ากัด  

   4.4.1 หากผู้ร่วมสัมมนากลุ่มย่อย มีความรู้ประสบการณ์หรือความคิดที่

แตกต่างกันมาก การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการสัมมนา เพราะ

อาจจะเกิดบรรยากาศเงียบ สมาชิกไม่แสดงความคิดเห็นหรืออาจจะมีผู้ผูกขาดการพูดเพียง

ไม่กี่คน 

   4.4.2 หากขาดการเตรียมข้อมูลที่ดี เนื่องจากระยะเวลากระช้ันชิด ผู้ร่วม

สัมมนาอาจจะไม่ได้ข้อมูลหรือเกิดความเบื่อหน่ายไม่สนใจที่จะแสดงความคิดเห็น  

 

 5. การประชุมกลุ่มย่อยแบบ Phillip 6-6 

  5.1 ความหมาย  

  การประชุมกลุ่มย่อยแบบ Phillip 6-6 หมายถึง การประชุม กลุ่มย่อยเพื่อ

พิจารณาประเด็นปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดย  

  5.2 ขั้นตอนการด าเนินการ  

  การด าเนินการประชุมแบบนี้ เริ่มจากการให้สมาชิกจับกลุ่มรวมกันอย่างรวดเร็ว 

กลุ่มละ 6คน อาจจะให้ผู้ร่วมสัมมนาที่นั่งใกล้กันหันหน้าเข้าหากัน คนที่นั่งแถวหน้า 3 คน หัน

หลังกลับไปรวมกับคนที่นั่งแถวหลัง 3 คน รวมเป็น 6 คน ก าหนดเวลาในการอภิปรายสั้น ๆ 
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(แสดงความคิดเห็นทุกคนคนละไม่เกิน 1 นาที รวมเป็น 6 นาที) จากนั้นรวบรวมความคิดเห็น

เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ลักษณะส าคัญของประเด็นปัญหาในเวลาสั้น ๆ ควรเป็นประเด็นปัญหา

ค าถามใช่หรอืไม่ เห็นด้วยหรอืไม่เห็นด้วย เชื่อหรอืไม่เชื่อ จริงหรือไม่จริง เป็นต้น เมื่อสมาชิกคน

ใดคน หนึ่งเห็นด้วยก็ให้แสดงเหตุผลประกอบ สนับสนุนความคิดเห็นที่ตนเสนอและเมื่อแสดง

ความคิดเห็นทั่วกันครบ 6 คนแล้ว ควรพิจารณาว่ามีผู้สนับสนุนความคิดนั้นกี่คนและมีผู้เห็นต่าง

กี่คน เพราะอะไร สรุปการประชุมกลุ่มย่อยแบบ Phillip 6-6 เป็นวิธีการที่กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม

ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย โดยทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยใช้เวลา

เท่านั้น 

  5.3 ข้อดี  

   5.3.1 เปิดโอกาสใหทุ้กคนแสดงความคิดเห็นโดยเสรี 

   5.3.2 บรรยากาศเป็นกันเองสรา้งสัมพันธ์ที่ดีตอ่กัน  

  5.4 ข้อจ ากัด  

   5.4.1 การจัดประชุมกลุ่มย่อยในห้องเดียวกันและทุกคนต้องแสดงความ

คิดเห็นอาจท าให้เกิดเสียงดังรบกวน  

   5.4.2 ผู้ด าเนินการจัดประชุมกลุ่มใหญ่ ควรชี้แจงข้อตกลงหรือกติกาให้

ชัดเจน เพราะจะอาศัยประธานกลุ่มย่อย อาจจะไม่เอื้อเพราะต่างก็เป็นสมาชิกกลุ่มที่ต้องแสดง

ความคิดเห็นภายในเวลาที่ก าหนดเท่ากัน 

   5.4.3 สถานที่ในการสัมมนาอาจจะไม่เอื้อต่อการแบ่งกลุ่มย่อยถ้าจ านวน

สมาชิกผูเ้ข้าร่วมสัมมนามีจ านวนมากเกินไป ยากที่จะควบคุมให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงของ

การประชุม 

   5.4.4 การก าหนดเวลาพูดคนละ 1 นาที อาจจะไม่พอกรณีที่ผู้ร่วมสัมมนา

มีขอ้มูลที่จะอภปิรายอย่างค่อนข้างมาก 

 

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 

 ปัจจุบันสังคมต่างให้ความสนใจกับกระแสของศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวกันว่าเป็นยุค

ของสังคมแห่งการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการเป็น

ภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันกับคนต่างชาติ ต่างภาษา นอกจากนี้แล้วภาษาอังกฤษ

ยังเป็นภาษาต่างประเทศที่มีการใช้กันมาก โดยประชากรประมาณ 1 ใน 3 ของคนทั่วโลกใช้

ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร  ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้คนไทย 
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โดยเฉพาะนักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้ เพื่อน าไปใช้เป็น

เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ ตลอดจนการเจรจาต่อรองส าหรับการ

แข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมในเวทีสากล  ดังนั้น เป้าหมายในด้านการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ จึงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการ

สื่อสารภาษาอังกฤษให้มปีระสิทธิภาพ  

 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จ 

และบรรลุผลตามเป้าหมาย / จุดประสงค์ของหลักสูตรนั้น  “ครู” คือ ปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญ

อย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งนี้ครูจะต้องมีองค์ความรู้ที่เพียงพอ และใช้ความรู้ ทักษะ

ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด ซึ่ง พศิน  แตงจวง (2552) ได้

กล่าวถึงทักษะและวิธีการที่ครูจะใช้ทักษะส าคัญในการปฏิบัติงานดังนี้ 1) ทักษะด้านความรู้ 

(Cognitive Skills) เป็นทักษะที่ได้รับจากสถาบันที่ศึกษามาและการได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม

หลังจากเข้าท างานแล้ว โดยทักษะด้านความรู้มี 2 แบบคือ ความรู้ตามสาขาวิชา (Disciplinary 

Knowledge) และความรู้เกี่ยวกับวิธีสอน (Didactical Knowledge) 2) ทักษะด้านเทคนิค 

(Technical Skills) เป็นทักษะที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติงาน ซึ่งจ าแนกเป็นทักษะด้าน

พฤติกรรม (Behavioral Skills) เป็นทักษะที่เกิดขึ้นจากการฝึกหัด (Practical Skills) โดยมีการ

ปฏิบัติ ทั้งนีท้ักษะด้านเทคนิคต้องใช้ฐานความรู้จากทักษะด้านความรู้ วิธีสอนและวิธีการเรียนรู้  

ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครูต้องมีองค์ความรู้และเขา้ใจดังนี้ 

  1. องค์ความรูต้ามสาขาวิชา 

  2. องค์ความรู้ในการจัดการเรียนสอน 

 ส าหรับการศกึษาครั้งนี้จะกล่าวเฉพาะองค์ความรู้ในการจัดการเรียนสอนที่เกี่ยวข้อง

กับรูปแบบ วธิีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งมรีายละเอียด ดังนี้ 

 

 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 

 

 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้มีวิวัฒนาการ และมีทฤษฎีการสอนหลากหลาย

วิธี ที่ครูจะเลือกแนวทางที่เหมาะสมน าไปดัดแปลงใช้สอนนักเรียนแต่ละคน ดังวิธีสอนต่อไปนี้ 

(ปรียานุช  วงศ์มณ,ี 2555) 

          1. วิธีการสอนไวยากรณ์และการแปล (Grammar Translation) เป็นวิธีการสอน

ที่เน้นกฎไวยากรณ์และใช้การแปลเป็นสื่อใหน้ักเรียนเข้าใจบทเรียน 
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  ลักษณะเด่น 

            1) ครูจะบอกและอธิบายกฎเกณฑต์ลอดจนขอ้ยกเว้นต่าง ๆ  

  2) ในด้านค าศัพท์ ครูจะสอนครั้งละหลายค า บอกค าแปลภาษาไทย บางครั้ง

เขียนค าอ่านไว้ด้วย   

  3) ครูเน้นทักษะการอา่น และการเขียน   

  4) ครูเน้นวัดผลด้านความรู้ ความจ า ค าศัพท์ กฎเกณฑ ์ความสามารถในการแปล  

  5) ครูมีบทบาทส าคัญมากที่สุด  

  6) นักเรียนเป็นผู้รับฟัง และจดสิ่งที่ครูบอกลงในสมุด 

  7) นักเรียนจะต้องท่องจ ากฎเกณฑต์ลอดจนชื่อเฉพาะต่าง ๆ ทางไวยากรณ์นัน้ ๆ   

  8) นักเรียนท าแบบฝกึหัดที่สอดคล้องกับเกณฑ์ไวยากรณ์นั้น ๆ  

  9) นักเรียนได้ฝกึน าศัพท์มาใช้ในรูปประโยค 

 

           2. วิธีสอนแบบตรง (Direct Method) เป็นวิธีการสอนที่เน้นทักษะการฟังและพูด

ให้เกิดความเข้าใจก่อนแล้วจึงฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยมีความเชื่อว่าเมื่อนักเรียน

สามารถฟังและพูดได้แล้ว ก็จะสามารถอ่านและเขียนได้ง่าย และเร็วขึ้น ไม่เน้นไวยากรณ์มาก

นัก บทเรียนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการสนทนา นักเรียนได้ฝกึการใช้ภาษาอย่างเต็มที่ 

  ลักษณะเด่น 

             1) ครูคอยกระตุน้ให้นักเรียนพูดโต้ตอบ  

  2) ครูสร้างสภาพแวดล้อมหรือใช้สื่อที่เอื้อตอ่การเรียนการสอน  

  3) อธิบายค าศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ และใช้ตัวอย่างประกอบเป็นของจริง  

  4) การวัดผลเน้นทักษะการฟังและพูด เช่น การเขียนตามค าบอก การปฏิบัติ

ตามค าสั่ง 

 

            3. วิธีสอนแบบฟัง-พูด (Audio-Lingual Method) เป็นวิธีการสอนตามหลัก 

ภาษาศาสตร์ และวิธีการสอนตามแนวโครงสร้าง เป็นการสอนตามหลักธรรมชาติ คือ ฟัง พูด 

อ่าน และเขียน สอนครบองค์ประกอบตามล าดับจากง่ายไปหายาก 

  ลักษณะเด่น 

            1) ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใชภ้าษาที่เรยีนใหแ้ก่นักเรียนในการเลียนแบบ 

  2) ครูจะจัดน าค าศัพท์และประโยคมาสร้างเป็นรูปประโยคให้นักเรียนพูดซ้ า ๆ

กันในรูปแบบที่แตกต่างกัน 

http://jobthaiweb.com/joblistbytype.php?typejob=000020
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  3) ครูมุ่งเรื่องการฝึกรูปประโยคทางภาษาในห้องเรียนมากกว่าประโยชน์การใช้

ภาษาในชีวติประจ าวัน   

  4) นักเรียนจะต้องฝกึภาษาที่เรียนซ้ า ๆ  

  5) นักเรียนเป็นผู้ลอกเลียนแบบ และปฏิบัติตามครูจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่

ยากจนเกิดเป็นนิสัย สามารถพูดได้อย่างอัตโนมัติ 

 

           4. วิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบความรู้ความเข้าใจ (Cognitive 

Code Learning Theory) วิธีการสอนแบบนี้ยึดแนวคิดที่ว่า ภาษาเป็นระบบที่เป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ ความเข้าใจ และการแสดงออกทางภาษาขึน้อยู่กับความเข้าใจกฎเกณฑ์ เมื่อนักเรียน

มีความเข้าใจในรูปแบบของภาษาและความหมายแล้วก็จะสามารถใช้ภาษาได้ 

  ลักษณะเด่น 

           1) ครูมุ่งฝึกทักษะทุกด้านตั้งแต่เริ่มสอน โดยไม่จ าเป็นต้องฝึกฟังและพูดให้ดี

ก่อน แล้วจงึอา่นและเขียนตามวิธีสอนแบบฟัง-พูด (Audio-Lingual Method)  

  2) ครูสอนเนือ้หาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการที่แตกต่างของนักเรียนที่มี

ความสามารถในทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนที่แตกต่างกัน  

  3) สนับสนุนให้นักเรียนใช้ความคิด สติปัญญา และมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษ   

  4) ใช้ภาษาไทยในการช่วยอธิบาย แตอ่ธิบายเฉพาะในเรื่องการฟังและพูด  

  5) การวัดและประเมินผลในด้านภาษาของนักเรียนนั้น คือ ความคล่องแคล่วใน

การใชภ้าษาแตล่ะขัน้ตอน 

 

 5. วิธีการสอนตามเอกัตภาพ (Individualized Instruction) การสอนรูปแบบนี ้

นักเรียนเริ่มมบีทบาทจากการเป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียวมาเป็นผูท้ี่มีส่วนร่วม ในการเรียนการสอน

มากขึ้นเป็นล าดับ 

  ลักษณะเด่น 

             1) การสอนเปลี่ยนจากครูเป็นหลัก กลายเป็นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง   

  2) ครูพยายามให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความสามารถ

ของแต่ละบุคคลใหไ้ด้มากที่สุด 

  3) ครูจะเตรียมสื่อ เอกสาร บทเรียน โปรแกรม ชุดการเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย

สอนและแนวค าตอบไว้ให้ เพื่อให้นักเรียนเรียนรูด้้วยตนเอง 
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 6. วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response Method) 

แนวการสอนแบบนี้ให้ความส าคัญต่อการฟังเพื่อความเข้าใจ เมื่อผู้ฟังเข้าใจเรื่องที่ฟังอยู่และ

สามารถปฏิบัติตามได้ก็จะช่วยใหจ้ าได้ดี 

  ลักษณะเด่น  

  1) ในระยะแรกของการเรียนการสอน นักเรียนไม่ต้องพูด แต่เป็นเพียงผู้ฟังและ

ท าตามครู   

  2) ครูเป็นผู้ก ากับพฤติกรรมของนักเรียนทั้งหมด ครูจะเป็นผู้ออกค าสั่งเอง 

จนถึงระยะเวลาที่นักเรียนสามารถพูดได้แลว้ จงึเรียนอา่นและเขียนต่อไป   

  3) ภาษาที่น ามาใช้ในการสอนเน้นที่ภาษาพูด เรียนเรื่องโครงสร้างทางไวยากรณ์

และค าศัพท์มากกว่าด้านอื่น ๆ โดยอิงอยู่กับประโยคค าสั่ง  

  4) นักเรียนจะข้าใจความหมายได้อย่างชัดเจนจากการแสดงท่าทางของครู  

  5) ครูทราบได้ทันทีวา่นักเรียนเข้าใจหรอืไม่ จากการสังเกตการปฏิบัติตามค าสั่ง

ของนักเรียน 

 

 7. วิธีการสอนแบบอภิปราย (Discussion Method) เป็นวิธีการสอนที่มุ่งให้

นักเรียนรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม รวมพลังความคิดเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหา หา

ข้อเท็จจริง 

  ลักษณะเด่น 

           1) ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็นกล้าพูด อย่างมีเหตุผล

ฝกึการเป็นผู้ฟังที่ดี ฝกึใหเ้ป็นคนมีระเบียบวินัย และอดทนที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

           2) ครูสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนท างานว่า สมมตินักเรียนจะเข้าค่ายพักแรม

เป็นเวลา 5 วัน นักเรียนจะต้องเตรียมเครื่องใช้อะไรไปบ้าง ช่วยกันอภิปรายและสรุปผลออกมา

เป็นรายงานส่งครู เป็นต้น       

 

 8. วิธีการสอนแบบโครงการ (Project Method) เป็นวิธีที่สอนให้นักเรียนท า

กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนสนใจหรอืตามที่ครูมอบหมายใหท้ า 

  ลักษณะเด่น 

           1) นักเรียนจะด าเนนิการอย่างอสิระ และมีอสิระในการใชภ้าษาอย่างเต็มที่ 

           2) ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะช่วยเหลือและติดตามผลงานของนักเรียนว่าด าเนินการ

ความก้าวหน้า อุปสรรคการประเมินผลงานใดบ้าง 

http://www.jobthaiweb.com/
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 9. วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ (Community Language Learning) 

  ลักษณะเด่น 

          1) ยึดนักเรียนเป็นหลัก นักเรียนแต่ละคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม 

          2) เน้นการพัฒนาความสัพพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างนักเรียน

ด้วยกัน ท าใหน้ักเรียนเกิดความรู้สกึว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 

         3) ครูท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษาด้านภาษาเท่านั้น ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค ์

         4) เน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สิ่งที่น ามาเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวติ 

ประจ าวันได้ การฝกึให้นักเรียนใช้โครงสร้างประโยค ค าศัพท์และเสียงตามวิธีการสอนแบบ

กลุ่มสัมพันธ์ 

        5) การประเมินผลการเรียนนั้นจะเป็นการทดสอบแบบบูรณาการ โดยให้นักเรียน

ประเมินตนเองดูจากการเรียนรู้ของตนเองและความก้าวหน้าของตน 

        

 10. วธิีสอนตามแนวการสอนภาษาเพือ่การสือ่สาร (Communicative Approach) 

แนวคิดส าคัญของวิธีสอนแบบนี ้คอื มคีวามเชื่อว่าถึงแม้นักเรียน จะเรียนรู้โครงสร้างของภาษา

มาแล้วเป็นอย่างด ีแตก่็ยังไม่สามารถพูดได้หรือสื่อสารได้ดี ด้วยเหตุผลนี้นักภาษาศาสตร์ และ

ผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษาต่างประเทศ ได้เสนอแนวการสอนแบบใหม่ คือ การสอนเพื่อ

การสื่อสาร โดยมีความเชื่อว่าภาษาไม่ได้เป็นเพียงระบบไวยากรณ์ที่ประกอบด้วยเสียง ศัพท์ 

และโครงสร้างเท่านั้น แต่ภาษา คือ ระบบที่ใชใ้นการสื่อสาร 

  

 จากรูปแบบการสอนทั้ง 10 รูปแบบดังกล่าว ในที่นี้จะน าเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม

ของรูปแบบวิธีสอนภาษาอังกฤษแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR : Total Physical Response) 

ซึ่ง อนงค์  เชื้อนนท์ (http://chinozuke3.multiply.com) ได้กล่าวถึงรายละเอียดที่ส าคัญไว้ดังนี้  

 1. ความหมาย  

 การสอนภาษาด้วย TPR - Total Physical Response เป็นการสอนภาษา โดยการใช้

ท่าทาง โดยให้นักเรียนฟังค าสั่งจากครูแล้วนักเรียนท าตาม เป็นการประสานการฟังกับ การใช้

การเคลื่อนไหวของรา่งกายเป็นการตอบรับให้ท าตามโดยนักเรียนไม่ต้องพูด วิธีสอนภาษา โดย

การใชท้่าทางใชส้ าหรับการเริ่มต้นเรยีนภาษาที่ 2   
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 2. ประเภทของ TPR  

  2.1 TPR - B (Total Physical Response - Body) เป็นการสอนโดยใช้ค าสั่งที่มี

ค าศัพท์ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย (Body Movement) เชน่ นั่งลง (Sit down) ยืนขึ้น 

(Stand up) เลี้ยวซ้าย (Turn left) เลี้ยวขวา (Turn right) เดินหนา้ (Go straight) ถอยหลัง (Go 

back) กระโดด (Jump) ปรบมอื (Clap your hand) หยุด (Stop) กลับหลังหัน (Turn around) ชูมอื

ขึน้ (Raise your hand) เอามือลง (Put down your hand) โบกมือ (Wave your hand) เป็นต้น

กิจกรรมหรอืเกมที่ใช้อาจใช้เกม Simon Says เชน่ Simon says touch your Norse ถ้า ไม่ได้พูด

ค าวา่ Simon says ไม่ต้องท าตาม 

   ข้อควรค านึง 

   1) กริยา ท่าทางที่แสดงทุกอย่างตอ้งสมจริง (Must be real) ไม่ใช่การสมมุติ 

และต้องถูกต้อง 

   2) เวลาครูสาธิต ต้องพูดค าสั่งจบก่อนแล้วจึงท าท่าทางเพื่อตั้งใจฟังก่อน 

และป้องกันนักเรียนท าตามครู (โดยที่ไม่เข้าใจ) 

   3) พูดและท าท่าทางเป็นตัวอย่างให้นักศกึษาดูอย่างนอ้ย 3 ครั้ง 

   4) ทุกหนึ่งรอบของการท าท่าทาง ควรจะให้จบกระบวนการ  

   5) ทุก ๆ ครั้งในการสอน ต้องมีการทบทวนบทเรียน / ค าศัพท์ในอาทิตย์ที่

แล้วหรอือาทิตย์ที่ผ่าน ๆ มา โดยครูสั่งให้นักเรียนท าพร้อมกัน โดยครูอาจท าพร้อมกับนักเรียน

ก่อนการสอนค าศัพท์ชุดใหม่ 

   6) พูดค าที่ต้องการสอนเท่านั้น สิ่งที่ไม่ต้องการให้นักเรียนรับรู้ก็ไม่จ าเป็น 

ต้องพูด 

   7) จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับค าสั่ง / ค ากริยาที่ตอ้งการสอน    

  2.2 TPR - O (Total Physical Response - Objects) เป็นการสอนโดยใช้ค าสั่งที่มี

ศัพท์ที่เป็นสิ่งของ (Objects) เช่น สมุด (Book) ปากกา  (Pen) ดินสอ  (Pencil) ยางลบ  (Eraser) 

ไม้บรรทัด (Ruler) แผนที่ (Map) โต๊ะ (Table) เก้าอี ้(Chair) ประตู (Door) นาฬิกา (Clock) ไฟฉาย 

(Flash light) ดอกไม้ (Flower) ใบไม้ (Leaf) ก้อนหิน (Rock) จาน (Plate) ชาม (Bowl) แก้วน้ า 

(Glass) ช้อน (Spoon) ส้อม (Fork) หวี (Comb) กระจก (Mirror) เป็นต้น ไม่ต้องไปยึดติดกับการ

สอนในช้ันเรียน ซึ่งอาจจะมีการพานักเรียนออกนอกห้องเรียน เพื่อเรียนรู้วัตถุสิ่งของต่าง ๆ 

หรอือาจใชเ้กม Bring me (a pen, a red pencil)  

   วัตถุประสงค์ ต้องการให้นักเรียนฟังค าสั่งให้เข้าใจและท าตามค าสั่ง โดย

ผูส้อนมีเป้าหมายใหน้ักเรียนรู้จักกลุ่มค าเกี่ยวกับสิ่งของตา่ง ๆ  
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   ข้อควรค านึง 

   1) ต้องพูดหลายครั้งจนแน่ใจว่านักศึกษาเข้าใจ 

   2) ให้ระวังค าที่มคีวามหมายใกล้กัน 

   3) หากบทเรียนยาวเกินไป ครูอาจแบ่งเป็น 2 ตอนก็ได้เพื่อให้เห็นความ

เชื่อมโยงของเนือ้หา  

   4) ถ้าหากนักเรียนท าผิด ครูจะต้องท าให้ดู ทบทวนจนแน่ใจว่านักเรียนท าได้

หากนักเรียนท าไม่ได้ต้องให้ก าลังใจ อย่าท าให้นักเรียนเสียหนา้หรอืขาดความมั่นใจ  

   วิธีปฏิบัติ  

   1) ครูเรียกชื่อของสิ่งของ 3 ครั้ง และหยิบของสาธิตให้ด ู

   2) ให้ตัวแทน 2 คน ออกมาแสดง พร้อมกับครู และให้นักเรียนแสดงให้ดู 3 

ครั้ง การท า TPR - O อาจแทรกค าศัพท์ TPR - B ได้เพราะเรียนมาจากบทที่แล้ว ผสมกันไป 

โดยเริ่มจากที่งา่ย ๆ ก่อน แล้วค่อยเพิ่มความยากขึน้ไปเรื่อย ๆ  

   3) ให้ทุกคนท าพร้อม ๆ กัน  

   4) แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย (กลุ่มละ 3-5 คน) แล้วปฏิบัติตามค าสั่งของครู

โดยใหน้ักเรียนเป็นผู้แสดง 

  2.3 TPR - P (Total Physical Response - Picture) เป็นการสอนเกี่ยวกับการออก

ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ การเลือกภาพที่ใช้ในการเรียนการสอนควรใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียน

โดยยกตัวอย่างค าถามจากภาพ เมื่อครูถามแล้วให้นักเรียนไปชี้ภาพให้ดู ไม่มีการพูดภาพที่ครู

ก าหนดควรเป็นภาพตัดแปะจะได้เคลื่อนย้ายคน สัตว์ สิ่งของ ไปไว้ตามต าแหน่งต่าง  ๆ ของ

ภาพได้ เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่ เป็นการสอนโดยใช้ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ 

มีเป้าหมายใหน้ักเรียนรูจ้ักกลุ่มค าเกี่ยวกับภาพต่าง ๆ มี 3 ประเภท คือ  

   1) ภาพโปสเตอร์ แผ่นพับ รูปภาพที่มอียู่แล้ว  

   2) ภาพตัดแปะจากผ้า หรอืกระดาษ  

   3) ภาพวาดลายเส้นหรือภาพสีที่ผลิตโดยครูหรือนักเรียน หรือภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  

   หลักการ  

   1) รูปภาพที่ใช้ต้องมีสิ่งของ / กิจกรรมต่าง ๆ / ผูค้นที่จะสอนนักเรียนได้ 

   2) ครูจะสอนใหน้ักเรียนมาชี ้จับ แตะสิ่งต่าง ๆ ในภาพตามที่ครูต้องการสอน

   3) การใช้ TPR - P อาจสอนอาทิตย์ละครั้ง แต่ถ้านักเรียนมีความก้าวหน้า

อาจใชส้อนมากกว่านี้  
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   4) ภาพหนึ่งอาจสอนได้หลาย ๆ ครั้ง โดยอาจสอนเสริมเมื่อนักเรียนรู้

ค าศัพท์มามากแล้ว  

   5) อาจใช้ TPR - B ประกอบการสอน TPR - P เช่น สอนเรื่องข้างหน้า ข้าง

หลัง ข้าง ๆ สอนค าเหลา่นีก้่อนจงึสอนค าจากรูปภาพ   

   6) ภาพควรเป็นภาพที่เหมาะสมกับบุคคลและสอดคล้องกับสภาพของ

นักศึกษา  

  2.4 TPR - S (Total Physical Response - Story telling) เป็นการสอนภาษาโดย

การเล่าเรื่อง โดยครูเล่าเรื่องคล้ายกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน หรือเล่านิทาน 2-3 ครั้ง แล้ว

ให้นักเรียนมาแสดงละครจากเรื่องที่ครูเล่า หรือบางครั้งอาจเปลี่ยนเป็นอาจารย์อ่านให้ฟัง 1-3 

ครั้ง ให้นักเรียนเขียนขึ้นมาใหม่เหมือนครูเล่าหรือไม่ แสดงว่านักเรียนเรียนฟังแล้วเข้าใจมาก

น้อยแค่ไหน โดยใหเ้ริ่มจากงา่ย ๆ ก่อน  เป็นการสอนเกี่ยวกับการออกค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ 

การเลือกภาพที่ใช้ในการเรียนการสอนควรเลือกให้เหมาะสมกับนักเรียน โดยยกตัวอย่างค าถาม

จากภาพ เมื่อครูถามแล้วให้นักเรียนไปชี้ภาพให้ดู ไม่มีการพูด ภาพที่ครูก าหนดควรเป็นภาพ 

ตัดแปะจะได้เคลื่อนย้าย คน สัตว์ สิ่งของไปไว้ตามต าแหน่งต่าง ๆ ของภาพได้ เพื่อตรวจสอบว่า

นักเรียนรูจ้ักภาพเหล่านั้นจริง ๆ ไม่ใชก่ารท่องจ าภาพเท่านั้น เป็นการสอนที่ใช้เรื่องเล่าการสอน

ภาษาโดยการใชรู้ปภาพ TPR – P  

  การสอนภาษาด้วยการเล่าเรื่อง ควรใช้เมื่อนักเรียนมีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ

โดยครูเล่าเรื่องราวที่คล้ายคลึงกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน หรือนิทานเรื่องง่าย ๆ ครูเล่าเรื่อง

ให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นให้นักเรียนออกมาแสดงเรื่อง (ตามที่ครูเล่า) โดยไม่ต้องพูด ต่อมาให้

นักเรียนเล่าเอง แล้วให้นักเรียนคนอื่นมาแสดงละครตามเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟัง  

  จุดประสงค์ของ TPR - S คือ ต้องการให้นักเรียนฟังครูพูดให้เข้าใจและท า

ท่าทาง โดยนักเรียนไม่ต้องพูดเพียงแตแ่สดงท่าทางประกอบการเล่าเรื่องเท่านั้น  

 3. ท าไมการสอนแบบ TPR จงึมีประสิทธิภาพในการสอนภาษา  

  3.1 มาจากวิธีการที่ทารกเรียนภาษา โดยเริ่มฟังค าพูดจากพ่อแม่  

  3.2 การใชก้ารเคลื่อนไหวทางรา่งกายร่วมกับภาษา  

  3.3 การเรียนรูท้ี่ไม่ใชก้ารพูดจะใช้สมองซีกขวา 

 4. ผลดีของการจัดการเรียนการสอนแบบ TPR  

  4.1 เป็นต้นแบบโดยครู ครูพูด ครูท าให้นักเรียนดูก่อน  

  4.2 เน้นการสาธิต ครูและนักเรียนอาสาสมัครท าพรอ้มกัน  
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  4.3 ให้ก าลังใจเมื่อนักเรียนท าไม่ได้ ไม่เร่ง ต้องแน่ใจว่านักศึกษาท าได้ ครูไม่

รีบเร่งแต่จะให้นักเรียนเข้าใจเอง  

  4.4 ครูให้นักเรียนท าเมื่อแน่ใจว่านักเรียนเข้าใจแล้ว  

  4.5 มีสว่นขยาย เพิ่มวงค าศัพท์ที่เรยีนมาแล้ว   

 5. แนวการสอน TPR  

  5.1 แนวทางการสอน TPR อาจสอนเป็นช่วง ๆ วันละประมาณ 20 นาที  

  5.2 TPR - B TPR-O TPR - S อาจสอนสลับกันได้  

  5.3 สามารถน าเพลง เกม มาใช้สอนประกอบด้วย เช่น เพลงเกี่ยวกับร่างกาย

ของเรา  

  5.4 การน า TPR ไปใช้สอนกับวิชาต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ สุขศึกษา และศิลปะ 

เป็นต้น  

  5.5 การสอน TPR เป็นการสอนค าศัพท์ใหม ่ๆ ครั้งแรกควรสอนประมาณ 5-10 

ค าก่อน โดยครูท าให้ดูเป็นต้นแบบ มีการสาธิตท าตามครู แล้วให้นักเรียนท าเองตามค าสั่งครู 

เมื่อเริ่มตน้ก าหนดค าที่ตอ้งใช ้ควรตรวจสอบว่านักศึกษาเข้าใจค าที่ครูพูดหรือไม่  

 6. ข้อควรค านึงกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

  6.1 การออกแบบกระบวนการเรียนด้านภาษา จะต้องตระหนักให้นักเรียนเกิด

ความเชื่อมั่นในการเรียนรู้แบบต่าง ๆ เช่น การเรียนด้วยภาพ / สิ่งของ การเรียนด้วยการพูด

สนทนา บรรยาย พรรณนา อธิบาย อภิปรายและวิพากษ์ วิจารณ์สิ่งตา่ง ๆ ได้  

  6.2 การถามค าถามปลายเปิด เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการพรรณนา 

อธิบาย วพิากษ์วจิารณ์เรื่องราวต่าง ๆ ได้  

  6.3 สิ่งที่ส าคัญที่สุดของการเรียนภาษาที่สองก็คือ นักเรียนต้องไม่รู้สึกกลัวหรือ

อาย การเรียนภาษาที่สอง จะต้องเริ่มจากสิ่งที่นักศึกษารู้ และขึ้นอยู่กับความพร้อมของ

นักเรียน และเรื่องที่เรยีนรู้จะต้องสนุกสนาน  

  6.4 การสอน TPR ใช้สอนระยะแรกที่นักเรียนไม่รู้จักวงค าศัพท์ในภาษาอังกฤษ 

อาจใชส้อนประมาณ 1-2 เดือนแรกที่เข้าเรียนเท่านั้น 

 

 

 

 

 



37 

 

 การสอนทักษะทางภาษา 

  

 ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะ การสื่อสารภาษาอังกฤษให้ผู้อื่นเข้าใจ 

ได้นั้น ผู้สื่อสารต้องมีทักษะทางภาษา ซึ่งทักษะทางภาษาที่ส าคัญประกอบด้วย ทักษะการฟัง 

ทักษะการพูด ทักษะการอา่นและทักษะการเขียน  ดังนัน้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

เพื่อให้นักเรียนประสบความส าเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรนั้น ครูผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ 

ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการสอนทักษะทั้ง 4 ให้กับนักเรียน ซึ่งการสอนทักษะดังกล่าวมี

รายละเอียดดังนี ้(มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2556)   

 1. การสอนการฟัง (Listening Comprehension)  

 การสอนการฟังส่วนใหญ่จะสอนควบคู่ไปกับทักษะการพูด ทักษะการฟังนั้น เป็น

ทักษะที่ไม่สามารถแสดงออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน ไม่เหมือนกับทักษะการพูด ซึ่งจะมีการ
แสดงออกถึงความสามารถทางพฤติกรรมที่เห็นได้อย่างชัด การสอนการฟังต้องเป็นการฝึก

เพื่อพัฒนาทักษะการฟังอย่างเป็นล าดับและต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการฟังเพื่อเข้าใจความหมาย

เป็นค า วล ีประโยค จนถึงข้อความและเนือ้เรื่องต่อไป  
  1.1 จุดมุ่งหมายของการสอนการฟัง  

  การสอนฟังมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทักษะการฟัง เพื่อให้นักเรียนสามารถฟังเสียง

ภาษาต่างประเทศได้อย่างเข้าใจ คุ้นเคยกับส าเนียงภาษาต่างประเทศ และเข้าใจความหมาย

ตามความประสงค์ของผู้พูด เมื่อผู้พูดซึ่งอาจจะเป็นครูผู้สอน หรือเจ้าของภาษานั้นพูดด้วย

ความเร็วในระดับปกติ  นอกจากจะฟังได้อย่างเข้าใจแล้ว นักเรียนจะต้องสามารถระบุเนื้อหา

หรอืความหมายของสิ่งที่ได้ยินมาอย่างถูกต้องอีกด้วย  

  1.2 การสอนการฟังและการพัฒนาทักษะการฟัง  

  การสอนการฟังอาจจะเริ่มจากการใช้อุปกรณ์การสอน เช่น เครื่องบันทึก เสียง

หรือครูพูดเพื่อให้นักเรียนฟัง และรูปภาพประกอบที่น่าสนใจ เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้

นักเรียนเกิดความสนใจใคร่รู้  ความหมายของรูปภาพและความสัมพันธ์ของเสียงที่ได้ยิน 

ส าหรับการให้ความรู้ในด้านเนื้อหาจะควบคู่ไปกับการฝึกทักษะ ซึ่งรวมถึงการให้ตัวอย่างเป็น

จ านวนมาก และการสรุปความเข้าใจก็จะอยู่ในลักษณะของการฝึกทักษะเช่นเดียวกัน การสอน

การฟังจะเน้นการพัฒนาเพื่อฝึกทักษะในด้านการฟังอย่างเป็นล าดับขั้นและมีความต่อเนื่องจาก

การฟังเพื่อให้เข้าใจความหมายเป็นค าประโยค จนกระทั่งสามารถฟังเป็นข้อความ เนื้อเรื่อง

และจับใจ ความส าคัญได้ ซึ่งมีวธิีการฝึกดังนี ้ 
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   1.2.1 ฝกึทักษะให้จดจ าและเข้าใจความหมายของสิ่งที่ได้ยิน (Recognition)  

   การสอนการฟังให้แก่นักเรียนนั้น นักเรียนควรจะสามารถฟังได้อย่างเข้าใจ

ความหมายของค าก่อน ซึ่งควรจะเป็นค าเดี่ยว ๆ หรือค าที่อยู่ในรูปของประโยค และสามารถ

เดาความหมายของค านัน้จากรูปประโยค ซึ่งในการสอนนี้การจัดกิจกรรมในช้ันเรียน ควรจะน า

อุปกรณ์การสอนมาใช้ในการสื่อความหมายด้วย ส าหรับแนวการสอนและการพัฒนาทักษะ

เพื่อให้นักเรียนสามารถจ าได้ควรจะเริ่มดังต่อไปนีค้ือ  

    1) ฝึกทักษะให้จดจ าและเข้าใจความหมายของค า นักเรียนควรจะ

สามารถจ าและเข้าใจความหมายของค า เช่น จ านวนตัวเลข ค าศัพท์ ก่อนที่จะฟังให้เข้าใจ

ความหมายในลักษณะประโยค ซึ่งแนวทางการฝึกทักษะมีดังนี้ 

      1.1) สอนให้เข้าใจและจดจ าความหมายของจ านวนเลข การสอน

จ านวนตัวเลขควรจะเริ่มให้นักเรียนได้ฟังและเข้าใจความหมายก่อนการสอนเรื่องอื่น ๆ ซึ่งจะ

เริ่มจากให้นักเรียนฟังและเข้าใจความหมายของตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 10 และจ านวนมาก ๆ ขึน้ไป  

      1.2) สอนให้ฟังและเข้าใจความหมายของค าศัพท์ ในกรณีนี้ครู

อาจจะใช้รูปภาพ ภาพวาด ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับค าศัพท์ที่จะสอนฟัง แล้วครูจึงออก

เสียงค าศัพท์นั้นพร้อมกับให้นักเรียนดูรูปภาพ ครูอาจจะพูดเป็นค าก่อนแล้วจึงพูดในรูปของ

ประโยคง่าย ๆ ซึ่งมีค า ๆ นั้นเป็นส่วนประกอบด้วย  

      1.3) การใช้ Minimal pair ส าหรับการฟัง ค าบางค าจะออกเสียง

ใกล้เคียงกันมากซึ่งท าให้ผู้ฟังสับสน นักเรียนจะต้องสามารถฟังเพื่อแยกความแตกต่างและ

สามารถระบุค าได้ถูกต้องตามความประสงค์ของผู้พูด ในการสอนการฟังชนิดนี้ครูควรใช้

รูปภาพประกอบเพื่อให้นักเรียนดูรูป ฟังเสียงและให้แยกความแตกต่าง 

     2) ฝึกทักษะให้เข้าใจความหมายเป็นประโยค การฝึกทักษะนี้ครูควร

จัดกิจกรรมการสอนเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม รวมทั้งสามารถฟังและเข้าใจ

ความหมายเป็นประโยคได้ โดยที่ครูควรใช้อุปกรณ์การสอน การแสดงกิริยา การออกค าสั่ง 

หรือการถามค าถามในลักษณะของประโยค เพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมร่วมด้วย และแสดง

ความสามารถในด้านการการฟังเป็นประโยค ซึ่งแนวทางการฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนสามารถ

ฟังและเข้าใจความหมายเป็นประโยค มีดังนี ้ 

      2.1) ให้แสดงกิริยาอาการ การแสดงกิริยาอาการเพื่อสนองตอบที่ 

ผูพู้ดพูดออกมาหรอืท าอาการตามที่สั่งจะแสดงว่านักเรียนฟังได้อย่างเข้าใจ เชน่  

       2.1.1) ครูออกค าสั่งให้นักเรียนทั้งช้ันเป็นกลุ่มหรือคนใดคน

หนึ่งท าตาม  
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       2.1.2) ออกค าสั่งให้นักเรียนวาดรูปในกระดาษหรือบน

กระดานตามที่ครูบอก   

       2.1.3) ใช้อุปกรณ์การสอน เช่น รูปภาพ กระดานส าลี หรือ

เข็มหมุดที่จะช่วยให้ภาพติดอยู่บนกระดานด าได้ รูปภาพที่ใช้ควรจะเป็นรูปภาพที่นักเรียนเคย

เรียนรู้มาแล้ว จากนั้นออกค าสั่งให้นักเรียนติดรูปภาพบนกระดานด า  

       2.1.4) ให้นักเรียนแสดงอาการกิริยาท่าทาง โดยที่ครูพูดและ

นักเรียนแสดงท่าทาง  

       2.1.5) ครูออกค าสั่งค่อนข้างยาว และให้นักเรียนท าตามที่ครู

พูดเมื่อครูพูดจบแล้วเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในด้านการฟังของนักเรียน โดยการเรียกนักเรียน

คนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติตามค าสั่งของครู 

      2.2) โดยการใช้อุปกรณ์การสอนเป็นแนวทาง การใช้อุปกรณ์การ

สอนต่าง ๆ จะท าให้ครูทราบว่านักเรียนมีความสามารถในด้านการฟังหรือไม่ โดยฟังจากครูพูด

แล้วจะสามารถเลือกหรอืใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้อง ตัวอย่างเชน่   

       2.2.1) ใช้รูปภาพ 2-3 รูป ให้นักเรียนดูแล้วครูเล่าเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับรูปใดรูปหนึ่งแล้วจงึถามนักเรียนว่าครูพูดถึงรูปภาพใด 

       2.2.2) ครูให้นักเรียนดูรูปและให้ระบุว่าประโยคที่ครูพูดนั้น

หมายถึงรูปใด  

       2.2.3) ใช้นาฬิกาที่เข็มนาฬิกาสามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อก าหนด 

เวลาแล้วครูจะพูดบอกเวลาเพื่อให้นักเรียนพิจารณาและตอบว่าเวลาที่ครูพูดนั้นถูกต้องตามเวลา

ของนาฬิกาที่ได้ก าหนดหรือไม่  

       2.2.4) ใช้รูปภาพแสดงเหตุการณต์่าง ๆ เป็นชุด จากนั้นครูจะ

เล่าเรื่องให้นักเรียนฟังในลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน-หลัง แล้วจึงให้นักเรียนออกมา

เรียงล าดับรูปภาพให้ถูกต้องตามที่ครูได้พูดไปแล้ว  

      2.3) โดยการแปล ในบางครั้งการแปลเป็นภาษาพื้นเมือง จะท าให้

ครูทราบว่านักเรียนมีความสามารถและเข้าใจภาษาต่างประเทศเช่นเดียวกัน แต่การใช้การแปล

ควรมีขอบเขตที่จ ากัด ส่วนใหญ่แล้วควรจะใช้ในกรณีที่ครูต้องการทราบว่านักเรียนทั้งช้ันสามารถ 

เข้าใจวลีที่ค่อนข้างยากซึ่งครูพูดหรอืไม่ และไม่ควรใช้ให้บ่อยนักแต่อาจจะใช้เป็นระยะ ๆ ควบคู่

กับภาษาต่างประเทศในระยะเริ่มต้นก็ได้ 

     3) ฝกึทักษะให้สามารถระบุสิ่งที่ต้องการได้จากการฟัง การฝึกทักษะ

ในขั้นนี ้นอกจากการฟังและเขา้ใจความหมายแล้ว ผูฟ้ังจะต้องจับใจความส าคัญได้ด้วยว่าผู้พูด
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ได้กล่าวถึงใคร ก าลังท าอะไร ที่ไหน อย่างไรด้วย รวมทั้งเข้าใจลักษณะของประโยคที่ใช้ว่าเป็น

ประโยคชนิดใดใช้กับสภาพการณ์หรือในเหตุการณ์อย่างไรเมื่อฟังแล้วจะต้องเข้าใจว่าเป็น

เอกพจน์หรือพหูพจน์ การใช้กริยาในประโยคว่าเป็นกาลชนิดใด รวมทั้งสามารถระบุค าที่ท า

หนา้ที่เป็นประธานหรอืกรรมของประโยคได้ดว้ย  

     4) ฝกึทักษะให้นักเรียนคาดการณใ์นสิ่งที่จะได้ยิน (Anticipation)  

     การฝึกทักษะลักษณะนี้ อุปกรณ์การสอน เช่น เทปบันทึกเสียงจะ

สามารถน ามาใช้และมีประโยชน์มาก การใช้บทสนทนาและการพูดของครูก็มีประโยชน์เช่นเดียวกัน

แนวทางการฝึกทักษะการฟังเพื่อให้นักเรียนสามารถเดาว่าผู้พูดจะพูดอะไรต่อไปนั้น ควรใช้  

บทสนทนาสั้น ๆ ซึ่งผูฟ้ังอาจจะไม่คุ้นเคยมาก่อนก็ได้  

      4.1) ให้นักเรียนเดาว่าผู้พูดจะพูดค าใดต่อไป จากบทสนทนาสั้น ๆ 

ที่ได้ยิน   

      4.2) ให้นักเรียนเดาว่าสิ่งที่ได้ยินนั้น ผู้พูดก าลังพูดเรื่องอะไร โดย

ให้นักเรียนระบุว่าเป็นสถานที่ใด สิ่งใด หรอืใคร   

      4.3) ให้นักเรียนเดาและระบุว่าใครควรจะเป็นผู้พูด   

     5) ฝกึทักษะให้นักเรียนจดจ าเนือ้เรื่อง (Retention)  

     การฝกึทักษะในด้านนี ้ควรจะเริ่มเป็นล าดับขั้นตอนจากการใช้อุปกรณ์

การสอนตา่ง ๆ เชน่ รูปภาพ หรอืของจริง น ามาร่วมกับการฟัง เพื่อให้นักเรียนได้เห็นและได้ยิน

พร้อม ๆ กัน ซึ่งจะเป็นเรื่องสั้น ๆ ก่อน จนกระทั่งสามารถพัฒนาให้สามารถฟังและจับใจความ 

ส าคัญด้วยตนเอง 

      5.1) ใช้รูปภาพประกอบการฟัง ครูให้นักเรียนดูรูปก่อน แล้วจึงให้

นักเรียนได้ฟังเรื่องราวสั้น ๆ จากเทปบันทึกเสียง หรือจากการที่ครูอ่านให้ฟัง หรืออาจจะเป็น

รูปภาพที่ครูได้เตรียมไว้แล้ว น ามาให้นักเรียนดูในขณะที่นักเรียนฟังเรื่องราวก็ได้ รวมทั้งเขียน

ชื่อเมือง หรือสิ่งที่นักเรียนควรจดจ าไว้บนกระดานด า จากนั้นก็ให้นักเรียนเล่าเรื่องราวที่ได้ยิน

มาโดยดูจากรูปภาพหรอืให้ตอบค าถามของครูที่ได้เตรียมไว้แล้ว  

      5.2) ให้ฟังข่าวประจ าวันเป็นภาษาต่างประเทศ นักเรียนที่โตแล้ว

จะสนใจข่าวประจ าวัน ครูควรบันทึกเทปข่าวประจ าวันซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ และน ามาเปิด

ให้นักเรียนฟังจะท าให้นักเรียนเข้าใจดียิ่งขึ้น เนื่องจากได้รู้เรื่องเกี่ยวกับข่าวนั้น ๆ เป็นภาษา

พืน้เมืองมาแล้ว จากนั้นครูจงึตัง้ค าถามเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน  

      5.3) ให้ฟังเรื่องราวสั้น ๆ นักเรียนฟังเรื่องสั้น ๆ จากเทปบันทึก 

เสียงหรือจากครู แล้วจึงถามค าถามเพื่อให้นักเรียนตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ยินนั้น 
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อาจจะท าได้ 2 กรณี คือ ประการแรก ครูอาจถามค าถามก่อนว่าให้นักเรียนฟังเพื่อตอบค าถาม

เกี่ยวกับเรื่องอะไร แล้วจึงให้นักเรียนฟังเรื่องสั้นนั้น หรือประการที่สอง อ่านเรื่องสั้น ๆ แล้วจึง

ถามค าถาม  

      5.4) ให้ฟังเนื้อเรื่องและจดบันทึกข้อความที่ส าคัญ การฝึกทักษะ

ในขั้นนี้ นักเรียนต้องมีความสามารถด้านการฟังในระดับดี สามารถจดจ าสิ่งที่ได้ยินและจด

บันทึกสิ่งที่ส าคัญ ๆ หรือจับใจความส าคัญได้ สิ่งที่ครูจะน ามาให้นักเรียนฟังนั้น อาจจะเป็น

เรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจ หรือบทสนทนาซึ่งใช้ในชีวิตประจ าวัน และการสนทนาในเรื่องใด

เรื่องหนึ่งก็ได้ นักเรียนจะสามารถจดบันทึกและตอบค าถามต่าง ๆ ของผู้ถามได้ 

 ดังนั้นในการสอนฟังให้แก่นักเรียนนั้นจะต้องด าเนินไปในลักษณะที่ต่อเนื่องกันไป 

ซึ่งควรจะเริ่มเป็นล าดับดังตอ่ไปนี้ 

  1. ให้นักเรียนสามารถจดจ าและเข้าใจสิ่งที่ได้ยินหรือได้ฟังมาก่อน เรียกว่า 

Recognition Level การจดจ าของผู้ฟังนั้นอาจจะอยู่ในลักษณะของค าก่อนแล้วจึงเป็นประโยคที่

มีโครงสรา้งค่อย ๆ ซับซ้อนขึ้นไปเป็นล าดับ 

  2. ให้นักเรียนสามารถคาดการณ์ว่าผู้พูดควรจะพูดสิ่งใด หรือพูดแบบใดต่อไป

ได้ (Anticipation) เมื่อได้ฟังผู้พูดพูดมาระยะหนึ่ง 

  3. ให้นักเรียนได้ฟังประโยคยาว ๆ หรือเป็นข้อความยาว ๆ เพื่อฝึก

ความสามารถในการจดจ าเนือ้เรื่องที่ได้ยินหรือเป็นการจับประเด็นของเรื่อง (Retention) 

 ทักษะการฟังนัน้ อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นขบวนการซึ่งนักเรียนจะต้องแปลความหรือ

ตีความจากสิ่งที่ได้ยินให้เกิดความหมายขึ้นตรงตามความประสงค์ของผู้พูด การที่นักเรียนจะมี

ทักษะในด้านการฟังได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีความรู้ในด้านภาษาเกี่ยวกับเสียง ค า การเรียงล าดับ

ค า และมีองค์ประกอบอื่น ๆ อีก เช่น ความสามารถในการจดจ าสิ่งที่ได้ยินมา (Retention) 

ความสามารถที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าว่าผู้พูดจะพูดต่อไปอย่างไรโดยการใช้ค าศัพท์  และ

ประโยคประเภทใด นอกจากนีผู้ฟ้ังยังจะต้องมีความสามารถในการจับประเด็นของเรื่องที่ได้ยิน

ด้วย ซึ่งในการฟังสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้พูดอาจจะมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน เช่น อายุ 

เพศ ส าเนียงของการออกเสียง การแสดงความรู้สึกและทัศนคติขณะที่พูดและอื่น ๆ ซึ่งความ

แตกต่างกันเหล่านั้น ผูฟ้ังจะต้องมีความสามารถในด้านการเข้าใจและแปลความหมายของการ

พูดได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ของผู้พูดด้วย 
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 2. การสอนการพูด (Speaking) 

 การสอนให้นักเรียนมีทักษะในด้านการพูดนั้น จ าเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาในการ

ฝึกฝนและมีเทคนิคการสอนเป็นระเบียบขั้นตอน ซึ่งนักเรียนจะต้องมีทักษะในด้านการฟังก่อน

สามารถฟังได้อย่างเข้าใจความหมาย และจะท าให้นักเรียนสามารถพูดตาม รวมทั้งพูดได้อย่าง

ถูกต้องมีความหมายเช่นเดียวกัน แตท่ั้งนีก้ารฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอและการมีความมั่นใจในการ

พูดภาษาต่างประเทศ จะมีสว่นช่วยพัฒนาทักษะในด้านการพูดของนักเรียนด้วย (มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, 2556)   

  2.1 จุดมุ่งหมายของการสอนการพูด  

  การสอนการพูดนั้นมีจุดมุ่งหมายในการฝึกทักษะการพูดใหแ้ก่นักเรียน เพื่อให้

นักเรียนสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ด้วยส าเนียงที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงมากที่สุด สามารถ

สื่อความหมายในด้านการสนทนา การตอบโต้ การแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นให้แก่ผู้ฟัง 

ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาได้เข้าใจตรงตามที่ต้องการ  

  2.2 การสอนการพูดและการพัฒนาทักษะการพูด  

  แนวทางการสอนพูดจะเริ่มจากการน าเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้อุปกรณ์การสอน

หรอืการจัดสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน ให้นักเรียนเข้าใจความหมาย

ของสิ่งที่จะพูด (Giving) หรือสิ่งที่ครูจะสอนให้แก่นักเรียน ในขั้นต่อไปของการสอนเป็นการให้

ความรู้ในด้านเนื้อหาวิชา และการฝึกทักษะ ส าหรับการสอนการพูดนั้นจะเป็นการให้นักเรียน

พูดตามครู หรอืพูดเลียนแบบโดยครูจะแก้ไขข้อบกพร่องของการพูดของนักเรียนให้ถูกต้องตาม

ลักษณะของเสียง แนวทางการออกเสียง การลงเสียงเน้นหนัก และระดับน้ าหนักเสียง ส าหรับ

การพูดเป็นประโยคและอื่น ๆ ซึ่งนักเรียนจะต้องฝึกพูดซ้ า ๆ จนสามารถพูดได้อย่างถูกต้อง 

และใกล้เคียงที่สุด รวมทั้งจดจ าความหมายของประโยคที่พูดได้ (Receiving) ความส าคัญของ

การสอนพูดจะอยู่ที่การเพิ่มพูนทักษะ โดยการให้นักเรียนน าสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วน ามาใช้สนทนา 

ตอบค าถามและสามารถพูดประโยคสั้น ๆ ได้ รวมทั้งการฝึกทักษะให้นักเรียนสามารถน ามาใช้

ในการสื่อความหมายกับผูอ้ื่นได้อย่างเข้าใจในรูปของการสนทนา หรอืการแสดงความคิดเห็น  

  ส าหรับแนวทางการพัฒนาทักษะการพูด เพื่อให้นักเรียนสามารถจดจ า

ความหมายของสิ่งที่พูด (Receiving) และสามารถน ามาใช้ในการสนทนา และสื่อความหมายกับ

ผูอ้ื่นได้อย่างเข้าใจ มีดังต่อไปนี้  

   1) ฝึกทักษะโดยการให้พูดตาม (Repetition) การพูดตามครูนั้นอาจจะให้

นักเรียนพูดเป็นค าหรอืเป็นประโยคก็ได้ ในบางครั้งการใช้เทปบันทึกเสียงซึ่งบันทึกเสียงของคน

ต่างชาติ จะให้ประโยชน์ได้มากกว่า รวมทั้งการใชห้อ้งปฏิบัติการทางภาษาด้วย เมื่อนักเรียนพูด
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ตามแลว้ครูจะต้องชีแ้นะให้นักเรียนเห็นข้อบกพร่องในการพูดของตนเอง และแก้ไขข้อบกพร่อง

ในการพูดของนกัเรียน ฝกึใหน้ักเรียนพูดซ้ า ๆ จนสามารถพูดได้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การให้พูด

เป็นค า ให้พูดเป็นประโยคโดยเสียงเน้นหนักและมนี้ าเสียงที่ถูกต้อง 

   2) ฝึกทักษะในรูปประโยค การฝึกทักษะให้นักเรียนสามารถพูดเป็นค า 

วล ีและประโยค จนกระทั่งสามารถน าไปใช้ได้นัน้ จ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการฝึกฝน การ

ฝกึฝนอย่างสม่ าเสมอ การจัดกิจกรรมที่น่าสนใจและอื่น ๆ ส าหรับแนวทางการพัฒนาทักษะใน

ด้านนีค้ือ 

    2.1) โดยการแสดงกิริยาอาการ ซึ่งครูท าให้นักเรียนดูและพูดน าเป็น

แบบอย่างให้นักเรียนพูดตามก่อน แล้วจึงฝกึใหน้ักเรียนพูดด้วยตนเอง  

    2.2) ใช้รูปภาพประกอบโดยให้นักเรียนดูรูปและพูดตามครูเป็น

ประโยคสั้น ๆ ให้ถูกต้องทั้งการออกเสียงและน้ าหนักเสียง จากนั้นให้นักเรียนพูดด้วยตนเอง

ด้วยส าเนียงที่ถูกต้อง 

    2.3) ให้นักเรียนตอบค าถามของครูเป็นประโยค ซึ่งครูจะถามถึง

สถานที่ กิริยาอาการและอื่น ๆ โดยใช้รูปภาพเป็นอุปกรณ์การสอน 

    2.4) ให้นักเรียนดูรูปภาพเป็นเรื่องราว ซึ่งครูจะอ่านหรือเล่าเรื่องราว

ดังกล่าวให้นักเรียนฟังหรือให้นักเรียนอ่าน จากนั้นจึงถามจากเรื่องราวในรูปภาพเพื่อให้

นักเรียนตอบเป็นประโยค 

   3) ฝึกทักษะโดยการใช้บทสนทนา  การใช้บทสนทนานิยมใช้กันมากโดย

มุ่งให้นักเรียนสามารถจดจ ารูปแบบของประโยคที่ใช้ โครงสร้าง รวมทั้งส าเนียงที่ใช้ในการพูด 

เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน และสนทนากับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องในการสื่อความหมาย 

อย่างไรก็ตาม การใช้บทสนทนาเพื่อฝึกทักษะในการพูดนั้น ถ้าน ามาใช้ฝึกฝนให้แก่นักเรียนใน   

ช้ันเรียนโดยมุ่งเน้นในด้านความจ ามากเกินไป อาจจะท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายได้ 

ดังนั้น ครูจึงไม่ควรใช้เวลามากจนเกินไป ส าหรับการใช้บทสนทนาในการสอนโดยเน้นในด้าน

ความจ า ครูจะต้องพิจารณาว่าควรใช้บทสนทนาอย่างไรจึงจะได้ผลมากที่สุด ควรใช้อุปกรณ์

การสอนชนิดใดร่วมในการสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนานในการเรียน และการ

พูดภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้นักเรียนสามารถจดจ าบทสนทนาที่สอนและน าไปใช้ได้ 

แนวทางหรือเทคนิคการสอนโดยใช้บทสนทนานั้น คือ การใช้รูปภาพ การใช้บทสนทนาและ

รูปภาพ การใช้ค าแนะ เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนสามารถน าค าแนะต่าง ๆ มาฝึกทักษะการพูดใน

รูปของบทสนทนาได้อย่างถูกต้องและได้ใจความ 
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  2.3 แบบทดสอบความสามารถในด้านการพูด  

  การสร้างแบบทดสอบความสามารถของนักเรียน ในด้านทักษะการพูดนั้นมี

หลายระดับแตกต่างกันไป ส าหรับในระดับมัธยมศึกษา ครูควรมุ่งและเน้นให้นักเรียนสามารถ

ออกเสียงได้ถูกต้องในรูปของค า ประโยค แนวทางการออกเสียงในการพูด ซึ่งจะต้องรวมถึง

การเข้าใจความหมายของสิ่งที่พูดออกไปเพื่อสื่อความหมายให้แก่ผู้ฟังได้อย่างถูกต้องด้วย การ

ทีน่ักเรียนจะมีทักษะในด้านการพูด เพื่อให้สามารถน าไปใช้สื่อความหมายได้นั้น จ าเป็นจะต้อง

มีทักษะในด้านการฟังประกอบด้วย ซึ่งในบางครั้งนักเรียนอาจจะมีทักษะในด้านการฟังเป็น

อย่างดี แต่ไม่สามารถแสดงออกหรือตอบสนองออกมาเป็นภาษาพูดได้ ดังนั้น แบบทดสอบ

ความสามารถของนักเรียนในด้านทักษะการพูดนั้นจึงควบคู่ไปกับทักษะในด้านการฟังเป็นส่วน

ใหญ่ นอกจากนี้อุปกรณ์การสอนก็มีความส าคัญ และจ าเป็นจะต้องน ามาใช้เพื่อเป็น

ส่วนประกอบในการทดสอบความสามารถทักษะการพูดของนักเรียน ซึ่งได้แก่ เทปบันทึกเสียง 

รูปภาพ ตลอดจนแผนภาพ และอื่น ๆ 

 

 3. การสอนอ่าน (Reading) 

 การอ่านเป็นทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญไม่น้อยกว่าทักษะอื่น ๆ และเป็นทักษะที่

ค่อนข้างจะยุ่งยากและซับซ้อนพอสมควร เนื่องจากการที่นักเรียนจะสามารถมีทักษะในด้าน

การอ่านได้นั้น จะต้องประกอบด้วย ความสามารถในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ก่อน (มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, 2556)  

  1) สามารถจ าลักษณะรูปร่างของตัวอักษร การเรียงตัวอักษรซึ่งเป็นค าที่มี

ความหมายได้  

  2) เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรและการออกเสียง ซึ่งอาจจะอยู่ใน

ลักษณะที่เป็นค า วล ีหรอืประโยค 

  3) เข้าใจความหมายของตัวอักษรในรูปของค า วลี หรือประโยค ซึ่งเป็นโครงสร้าง

ของภาษาได้ 

 ดังนั้น ทักษะในการอ่านจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 3 อย่าง ซึ่งการที่

นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง ค า วลี และประโยคได้อย่างถูกต้องแต่ไม่สามารถเข้าใจ

ความหมาย (Comprehension) ของสิ่งที่อ่านไปนั้นไม่นับว่าเป็นการอ่านแต่อาจจะเรียกว่าออก

เสียงได้ถูกต้องเท่านั้นเอง 
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  3.1 ชนิดและจุดมุ่งหมายของการอ่าน  

  การอ่านมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ซึ่งแต่ละชนิดก็มีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน

ออกไปดังนี้คอื 

   3.1.1 การอ่านเพื่อส ารวจ (Survey) ในสิ่งที่ก าลังศึกษาอยู่ เช่น การอ่าน  

หัวเรื่อง สารบัญ หรอื Outlines อย่างครา่ว ๆ  

   3.1.2 การอ่านเพื่อจับใจความ (Skimming) ซึ่งเป็นการอ่านเพื่อจับใจความ

ส าคญัของเรื่องที่อา่นว่าเป็นเรื่องอะไร ชนิดไหน และมีลักษณะอย่างไร  

   3.1.3 การอ่านเพื่อให้ได้รายละเอียด (Scanning) เป็นการอ่านเพื่อให้ได้

เรื่องราวและรายละเอียดในบางเรื่อง และมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านในหลักการใหญ่ ๆ 

จุดมุง่หมายใหญ่ ความคิดเห็นในเรื่องทั่ว ๆ ไป ซึ่งได้แก่ การอา่นหนังสือพมิพ ์นิตยสาร  

   3.1.4 การอ่านเพื่อความเข้าใจและการศึกษา (Comprehension) เป็นการอ่าน

เพื่อให้ได้เนือ้หาของเรื่อง และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถตอบค าถาม และเล่าเรื่องราว

ของสิ่งที่อ่านมาได้ ซึ่งได้แก่ การอา่นต าราเรียน เอกสาร หรอืบทความที่นา่สนใจเฉพาะเรื่อง  

   3.1.5 การอ่านเพื่อวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการอ่านเพื่อวิเคราะห์การใช้ค า 

ประโยค เพื่อให้ทราบจุดมุ่งหมายและความคิดเห็นของผูเ้ขียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดแบบ

ประเมินค่าในสิ่งที่อ่านไปแล้วดว้ย  

  ส าหรับการอ่านในช้ันเรียนนั้น การอ่าน 3 ประเภทแรกจะเรียกว่าเป็นการอ่าน

นอกเวลา (Extensive reading) ซึ่งเป็นการให้นักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการอ่าน และ

การอา่นเรื่องราวอย่างงา่ย ๆ ในเรื่องทั่ว ๆ ไป ส่วนการอา่นใน 2 แบบสุดท้าย เรียกว่า การอ่าน

ในเวลาเรียน (Intensive reading) ซึ่งนักเรียนจะต้องอ่านเพื่อให้ได้ความรู้และศึกษาเนื้อเรื่องที่

อ่าน  

  3.2 ทักษะการอ่านและจุดมุ่งหมายของการสอนอ่าน  

  ทักษะการอา่นนั้น อาจจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  

   3.2.1 การออกเสียง (Pronunciation) หมายถึง การอ่านออกเสียงเนื้อเรื่อง

ให้ถูกต้องทั้งจังหวะ วรรคตอน น้ าเสียงและการเน้นเสียง ซึ่งนักเรียนจะต้องมีพื้นความรู้มาบ้าง

และได้รับการแก้ไขข้อบกพร่อง หรอืเลียนแบบจากครูให้ถูกต้องด้วย  

   3.2.2 การเข้าใจความหมาย (Comprehension) การอา่นออกเสียงที่ถูกต้อง

นั้นจะไม่นับว่าเป็นการอ่าน ถ้านักเรียนไม่สามารถเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่านไปแล้วอย่าง

ถูกต้องได้ใจความ การฝึกให้นักเรียนเข้าใจความหมายของเนือ้เรื่องที่อา่นโดยไม่ใช้การ แปลนั้น 

เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก ซึ่งครูจะต้องเตรียมการสอน วางแผนการสอน และจัดกิจกรรมการสอนไว้ 
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ล่วงหน้า จงึจะท าให้การสอนประสบความส าเร็จได้  

  การสอนอ่านในช้ันเรียนนั้น แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การอ่านออกเสียง (Oral 

Reading) และการอ่านในใจ (Silent Reading) จุดมุ่งหมายของการอ่านในใจนั้น เน้นในด้าน

ความเข้าใจ และใช้ในการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ด้วย โดยการ

ก าหนดเรื่องให้อ่านภายในเวลาที่พอเหมาะ และให้นักเรียนตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง 

การอ่านในใจ นักเรียนจะต้องใช้สายตาและความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับ

ความหมายของค า หลักไวยากรณ์ และโครงสร้างของภาษาด้วย การอ่านออกเสียงก็

เชน่เดียวกัน แตน่ักเรียนจะต้องสามารถเปล่งเสียงออกมาได้ด้วยความเร็ว และจังหวะที่ถูกต้อง

ด้วย ซึ่งจะท าให้ครูสามารถแก้ไขข้อบกพร่องในการออกเสียงของนักเรียนได้ การสอนอ่านใน

ช้ันเรยีนนั้น ครูไม่ควรเน้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น แต่ควรจะฝึกให้นักเรียนสามารถอ่านออก

เสียงได้ถูกต้อง เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน ฝึกการอ่านในใจและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้

อย่างถูกต้องด้วย  

  3.3 การสอนอ่าน  

  ในการสอนอ่านควรให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงก่อน เพื่อแก้ไข

ข้อบกพร่องในการออกเสียง เก็บความเข้าใจของเนื้อเรื่องแล้วจึงฝึกให้อ่านในใจด้วย เพื่อเป็น

การเสริมความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง การสอนอ่านในช้ันเรียนควรจะประกอบด้วยแนวทาง

ดังตอ่ไปนีค้ือ 

   3.3.1 การเตรียมการสอน (Preparation) ครูจะต้องเตรียมสิ่งต่าง ๆ ก่อน

การสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างดใีนเรื่องที่จะอ่าน ซึ่งครูควรจะเตรียมและจัดการ

ในเรื่องตา่ง ๆ ต่อไปนีก้่อน คือ 

    1) การจัดเตรยีมเนื้อเรื่องที่จะสอน ซึ่งอาจจะเป็นบทสนทนา reading 

passage ซึ่งเนือ้เรื่องดังกล่าว ควรจะมีลักษณะ ดังนี้  

     1.1) นักเรียนควรได้เห็นเนื้อเรื่อง หรือสิ่งที่ต้องการจะอ่านมาบ้าง 

และควรใหน้ักเรียนได้มโีอกาสอ่านและศกึษามาล่วงหน้าก่อนเข้าช้ันเรียน  

     1.2) ไม่ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือเน้นหนักทางด้านวัฒนธรรม

ประเพณีหรอืสิ่งที่มคีวามคิดเห็นแปลกไปจากวัฒนธรรมเดิมของนักเรียนมากนัก  

     1.3) ภาษาที่ใช้ในลักษณะของค า ข้อความหรือลักษณะของ

ประโยค ไม่ควรยากจนเกินระดับความสามารถทางด้านการใช้ภาษาของนักเรียนหรือไม่ง่าย

จนเกินไปนัก  
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    2) จัดเตรียมอุปกรณ์และสื่อการสอน ที่จะช่วยเสริมความข้าใจของ

นักเรียนในด้านความหมายของเนื้อเรื่องที่จะอ่าน เช่น รูปภาพ แผนภูมิ วัสดุของจริงหรือ

หุน่จ าลอง 

    3) จัดเตรียมค าถาม เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการสอนและการ

สอบถามความเข้าใจของนักเรียนไว้ลว่งหนา้เกี่ยวกับเนื่องเอง  

    4) สอนให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของค าศัพท์ที่อยู่ใน  

เนือ้เรื่อง 

    5) สอนให้นักเรียนเข้าใจความหมายของประโยคซึ่งมีโครงสร้าง

ประโยค หรอืใช้รูปแบบของไวยากรณ์ที่นักเรียนอาจจะสงสัยและยังไม่เข้าใจความหมาย  

   3.3.2 การสอนเนื้อเรื่องและฝึกทักษะ (Presentation and Practice) ใน

ขั้นตอนนี้ ครูควรจะให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านออกเสียงและการอ่านในใจด้วย และควรจะเริ่ม

จากการอ่านออกเสียง เพื่อที่ครูจะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องในการออกเสียงของนักเรียน และ

ให้นักเรียนเก็บใจความส าคัญในระหว่างที่อ่านออกเสียงด้วย โดยที่ครูจะต้องเป็นแบบอย่างที่

ถูกต้อง อ่านน านักเรียนทีละประโยค และให้นักเรียนอ่านตาม ในกรณีที่เนื้อเรื่องที่จะสอนอ่าน

เป็นบทสนทนา ก็จะท าให้นักเรียนสามารถฝึกการออกเสียง การลงเสียงเน้นหนักในประโยค

เพื่อให้สามารถน าไปใช้สื่อความหายได้ ส าหรับบางประโยคที่ค่อนข้างยาว และมีโครงสร้าง

ประโยคที่ซับซ้อน ซึ่งอาจจะท าให้นักเรียนสงสัยหรือตีความหมายผิดไปได้ ครูก็ควรจะอ่าน 

และแบ่งวรรคตอนในการอา่น เพื่อเป็นการน าความหมายใหถู้กต้อง เชน่ ประโยคต่อไปนี้  

   Five hundred years ago there was a man who lived happily with his 

family.  

   ครูจะต้องรู้จักการแบ่งวรรคตอน ซึ่งจะช่วยสื่อความเข้าใจในเนื้อเรื่องได้ 

ส าหรับประโยคดังกล่าวนั้น ครูควรจะอ่านน าและให้นักเรียนอ่านตามเป็นวรรคตอน ดังนี้คือ 

   Five hundred years ago / There was a man  

   สิ่งส าคัญในการอ่านออกเสียงก็คือ การออกเสียงที่ถูกต้องในแต่ละค าของ

ประโยค การรวมค า จังหวะ การเน้นค าและน้ าเสียง การแบ่งวรรคตอน การหยุด เป็นสิ่งที่

จะต้องสอนและอ่านน า เพื่อเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องให้แก่นักเรียนด้วย  

   3.3.3 การทดสอบความเข้าใจ (Discussion and Generalization) เป็นการ

เน้นในด้านความเข้าใจของนักเรียน เกี่ยวกับเนื่องเรื่องที่ได้อ่านไปแล้วทั้งหมด ซึ่งจะไม่ใช้การ

แปลจากภาษาต่างประเทศที่อ่านเป็นภาษาพื้นเมือง หรือเป็นการเล่าทบทวนเนื้อเรื่องที่อ่านไป
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แล้ว แตจ่ะใช้แนวทางการต้ังค าถามและอื่น ๆ เพื่อทดสอบว่านักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องหรือไม่ ซึ่ง

ครูจะต้องเตรียมการลว่งหนา้ดังตอ่ไปนี้  

    1) เตรียมค าถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่าน ซึ่งอาจจะเริ่มจากค าถามที่

ค่อนข้างง่าย ๆ ก่อน เช่น yes-no question แล้วจึงเป็นค าถามชนิด Wh-question ที่ง่าย ๆ ซึ่ง

นักเรียนเมื่ออ่านเนื้อเรื่องไปแล้ว ในระยะต้น ๆ อาจจะเปิดหนังสือตอบค าถามของครูก่อนก็ได้ 

ค าถามทีค่รูเตรียมไว้ลว่งหนา้นี้ ควรจะได้ครอบคลุมเนือ้เรื่องทั้งหมดที่อ่าน เพื่อเป็นการสอนใน

ด้านความเขา้ใจของเนือ้เรื่อง  

    2) ก าหนดค าถามที่มีลักษณะค่อนข้างยาก และต้องการแนวคิด

เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเป็นค าตอบ ค าถามประเภทนี้ครูอาจจะบอกให้นักเรียนทราบล่วงหน้าก่อน

การอา่นก็ได้  

    3) โดยการใช้ค าถามแบบ True-False เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ

ของนักเรียนเกี่ยวกับเนือ้เรื่องที่อา่นไปแล้ว ค าถามประเภทนี้ครูอาจจะถามด้วยปากเปล่า เขียน

ไว้กระดานด าหรอืแจกเป็นแผ่นปลิวประกอบการอา่นก็ได้ 

    4) ครูถามค าถามเป็นภาษาต่างประเทศ และให้นักเรียนตอบเป็น

ภาษาพื้นเมือง ซึ่งควรจะใช้ส าหรับค าถามที่ต้องการค าตอบประเภทความคิดเห็น ซึ่งเป็นการยาก

ทีน่ักเรียนจะตอบด้วยการใชภ้าษาต่างประเทศ  

    5) ให้นักเรียนเติมค าที่ขาดหายไปจากข้อความที่ก าหนดให้ ซึ่ง

สอดคล้องกับเนือ้เรื่อง  

    6) ทดสอบความเข้าใจของเนือ้เรื่องทั้งหมด โดยการให้นักเรียนเขียน

ชื่อเรื่องที่อ่านเป็นภาษาต่างประเทศ เล่าเรื่องอย่างย่อ ๆ อธิบายนิสัยใจคอของตัวละคร 

   3.3.4 การฝึกทักษะสัมพันธ์ (Application) การสอนอ่านในขั้นนี้จะเป็นการ

น าความรูค้วามเข้าใจจากเนื้อเรื่องที่ได้อ่านมาเกี่ยวข้องและให้สัมพันธ์กับทักษะอื่น ๆ ทางด้าน

ภาษา เชน่ สัมพันธ์กับการเขียน การฟัง และการพูดต่อไป ดังนี้   

    1) การอ่านและการเขียน ทักษะสัมพันธ์ในด้านนี้อาจจะท าได้หลาย

วิธีการ เช่น ให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องที่อ่านโดยสรุป หรือให้เขียนตอบค าถามที่ครูก าหนดและ

เมื่อรวมกันแล้วจะเป็นเรื่องย่อได้ การเขียนนั้นอาจจะท าได้หลายลักษณะ เช่น ให้เติมค าหรือ

ข้อความ เพื่อใหไ้ด้ประโยคหรือข้อความที่สมบูรณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง เขียนค าศัพท์ และอื่น ๆ

ตามที่ครูต้องการ 

    2) การอ่านและการฟัง ทักษะสัมพันธ์ในด้านนี้จะเน้นทักษะการฟัง 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ โดยให้ครูอ่านเรื่องราวให้ฟังอีกครั้ง หรือให้ฟังจากเทปบันทึกเสียง และ
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ให้นักเรียนตอบค าถามโดยการเขียนหรอืการพูดก็ได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทักษะให้สัมพันธ์มากขึ้น 

    3) การอ่านและการพูด ทักษะสัมพันธ์ในด้านนี้อาจจะให้นักเรียนได้

ตอบค าถามครูตามเนือ้เรื่องที่ได้อ่านมาด้วยปากเปล่า ซึ่งค าถามที่ใช้นั้น ครูควรจะได้เตรียมมา

ล่วงหน้าหรืออาจจะฝึกให้นักเรียนคนหนึ่งถามนักเรียนอีกคนหนึ่ง และให้ตอบค าถามด้วยก็จะ

เป็นการฝึกทักษะการพูดเช่นกัน 

   3.4 แบบทดสอบการอ่าน  

   การทดสอบความสามารถในด้านการอ่านของนักเรียน ย่อมจะรวมถึง

ความสามารถในด้านการใชส้ายตาอ่านตัวหนังสือ และเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่าน นักเรียน

จะต้องสามารถแยกความแตกต่างระหว่างตัวอักษร เสียง ค า ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันได้ 

และทราบความหมายที่แตกต่างกันด้วย  

   แบบทดสอบการอ่านนอกจากจะทดสอบในด้านการออกเสียงให้ถูกต้องแล้ว

ยังจะต้องทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของค าศัพท์ วลี และประโยคที่ถูกต้องด้วย 

ซึ่งมีหลายรูปแบบด้วยกันคือ  

    3.4.1 การจับคู่ (Matching Test) เป็นการทดสอบในระยะเริ่มต้นเกี่ยวกับ

ความหมายของค าศัพท์หรอืประโยค ซึ่งอาจจะเป็นการใชภ้าพและประโยคให้สอดคล้องกันก็ได้

    3.4.2 การใช้ True-False Test นิยมใช้กันมากในการทดสอบการอ่าน 

ซึ่งอาจจะเขียนเป็นประโยคหรอืเป็นเนือ้เรื่องสั้น ๆ ก็ได้  

    3.4.3 แบบให้เลือกตอบ (Multiple Choice) แบบทดสอบนี้นิยมใช้กัน

มาก และได้ผลดีเช่นเดียวกันกับแบบ True-False ซึ่งอาจจะใช้ส าหรับเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างยาว 

จนกระทั่งเป็นข้อความสั้น ๆ ก็ได้   

    3.4.4 เติมค าให้เป็นประโยคสมบูรณ์ (Completion Item) แบบทดสอบ 

ประเภทนี้มหีลายรูปแบบด้วยกันคือ  

     1) ให้เติมวลีหรือข้อความเพื่อให้เนื้อความของประโยคสอดคล้อง 

กับเนือ้เรื่องที่อา่น 

     2) ให้เติมค าลงในข้อความที่ก าหนดให้เพื่อให้ได้เนื้อเรื่องที่

สมบูรณ์ ได้ใจความและในบางครัง้อาจจะก าหนดตัวอักษรของค าศัพท์ก็ได้  

     3) ก าหนดกลุ่มค าศัพท์และข้อความให้ เพื่อให้นักเรียนน า

ค าศัพท์มาเติมในชอ่งว่างของข้อความ เพื่อให้ได้เนือ้เรื่องที่สมบูรณ์  

     4) การใช้ Cloze Test แบบทดสอบชนิดนี้สามารถใช้วัดความ

เข้าใจในการอ่านได้เป็นอย่างดี และนิยมใช้กันมากในปัจจุบัน ส าหรับทดสอบความสามารถใน
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ด้านการอา่นและความเข้าใจลักษณะของ Cloze Test นี้ จะคล้ายกับแบบทดสอบชนิดให้เติมค า

ในช่องว่าง (Completion) แต่จะแตกต่างกันในลักษณะที่ว่า แบบสอบถามชนิดเติมค านั้น จะเว้นค าที่

ส าคัญ ๆ หรือค าที่เป็นหลักของประโยค ค าศัพท์ เพื่อทดสอบความรู้ในด้านการใช้ค าศัพท์และ

ความหมาย ส่วน Cloze test นั้น จะเป็นการเว้นช่องว่างให้เติมในทุก ๆ 5-6-7 ค า โดยไม่ค านึง

ว่าจะเป็นค าชนิดใด ยกเว้นค าเฉพาะหรอืตัวเลขเท่านั้น  

  ดังนั้น การอ่านจะต้องควบคู่กับการเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่าน รวมทั้ง

สามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง การอ่านมีหลายชนิดและมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันออกไป 

ตั้งแต่การอ่านเพื่อการส ารวจ จับใจความ การอ่านเนื้อเรื่องในรายละเอียด อ่านเพื่อศึกษา 

รวมทั้งการอ่านเพื่อวิเคราะห์ ส าหรับในช้ันเรียนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการอ่านเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์โดยอ่านให้เข้าใจเนื้อเรื่องหรือเรื่องราวทั่ว ๆ ไป รวมทั้งการอ่านออกเสียงให้

ถูกต้อง  

  แนวทางในการสอนอ่านจะต้องเริ่มจากครูเตรียมเนื้อเรื่องที่เหมาะสมส าหรับ

นักเรียน อุปกรณ์การสอน การตั้งค าถามที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง เมื่อเริ่มการสอนในช้ันเรียน  

ครูจะต้องเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องในการอ่านน า การออกเสียง การแบ่งวรรคตอน ฝึกให้

นักเรียนอ่านในใจ รวมทั้งการทดสอบความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่อ่าน ขั้นสุดท้ายจะเป็นการฝึก

ทักษะให้สัมพันธ์กับทักษะอื่น ๆ เช่น การฟัง พูด อ่านและเขียน โดยน าเรื่องที่อ่านมาจัดให้

สัมพันธ์กัน การทดสอบความสามารถในด้านการอ่านของนักเรียนจะต้องทดสอบทั้งการอ่าน

ออกเสียงและความเข้าใจเนื้อเรื่อง ซึ่งผู้สอนจะต้องสร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับ

จุดประสงคท์ี่จะท าการทดสอบ 

 

 4. การสอนการเขียน (Writing) 

 การเขียนเป็นทักษะสัมพันธ์ ซึ่งนักเรียนจะต้องสามารถบรรยายความรู้สึกหรือ

ประสบการณ์ที่ได้จากการฟัง อ่าน พบเห็นและอื่น ๆ น ามาเขียนเป็นตัวอักษร ให้นักเรียน

สามารถเข้าใจได้ ในการเขียนนั้นจะต้องเริ่มจากการเขียนตัวอักษรในแนวทางที่ถูกต้องและ

จ าเป็นจะต้องฝกึฝนการเขียนอยู่เสมอ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าการเขียนเป็นทักษะและศิลปะด้วยใน

เวลาเดียวกัน (มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2556) 

  4.1 ความรู้พื้นฐานในการเขียนของนักเรยีน   

  การที่นักเรียนจะมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษจะต้องมีความรู้และมี

ความสามารถในด้านต่าง ๆ เป็นพืน้ฐานดังต่อไปนี ้ 
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   4.1.1 รู้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงที่พูด และตัวอักษรที่ใช้เขียน ความหมาย

และตัวสะกดอย่างถูกต้อง เมื่ออยู่ในลักษณะของค า เช่น เสียง /k/ อาจจะเขียนได้โดยใช้

ตัวอักษร k และ c คือ : king, can, cold, key, cup, clay  

   4.1.2 รู้จักการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในการเขียนอย่างถูกต้อง (Punctuation) 

ซึ่งได้แก่ การใช้เครื่องหมายต่าง ๆ เพื่อเป็นการสื่อความหมายในประโยค หรือในข้อความตอนนั้น 

รวมทั้งการย่อหน้า การใชอ้ักษรตัวใหญ่ (Capital letter) ซึ่งจ าเป็นต้องฝกึทักษะในการใช้จนเกิด

ความเคยชิน   

   4.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ ความหมาย และรู้จักเลือกใช้ค าศัพท์ได้

อย่างถูกต้องตามความต้องการ และสอดคล้องกับประโยค  

   4.1.4 มีความรู้ในด้านโครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ และความถูกต้องใน

การเขียนประโยคอย่างได้ความหมายในการสื่อสาร  

   4.1.5 มีความรู้และความสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะเขียน ตลอดจนมีความคิด

สร้างสรรคใ์นด้านการเขียน 

  อย่างไรก็ตามการที่ นักเรียนจะเขียนภาษาต่างประเทศได้ดีนั้น  จะต้องมี

ความสามารถ และเข้าใจภาษาพื้นเมืองของตนก่อน รวมทั้งสามารถที่จะบรรยายหรือแสดง

ความคิดเห็นอย่างอิสระเป็นภาษาพื้นเมืองได้ การสอนเขียนเป็นภาษาต่างประเทศนั้นจะต้อง

อาศัยการฝกึฝนทักษะเป็นสิ่งส าคัญ รวมทั้งความรู้และความสามารถดังกล่าวมาแล้ว 

  4.2 จุดมุ่งหมายของการสอนเขียน  

  การสอนการเขียนให้แก่นักเรียนนั้น มุ่งให้นักเรียนสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้

อย่างถูกต้องทั้งในรูปของค า วลี ประโยคและแต่งเป็นอนุเฉท สั้น ๆ อย่างได้ใจความ โดยสามารถ

ใช้ค าศัพท์ได้อย่างเหมาะสม มีความเกี่ยวเนื่องของข้อความ และจัดเรียงล าดับค าได้อย่าง

ถูกต้อง รวมทั้งมเีนือ้เรื่องที่ได้ใจความสอดคล้องกับความตอ้งการที่จะเขียน  

  4.3 การสอนเขียนและการพัฒนาทักษะการเขียน  

  ในการสอนเขียนเป็นภาษาต่างประเทศแก่นักเรียน ครูจะต้องเตรียมสิ่งที่จะ

น ามาใช้ฝึกฝนให้แก่นักเรียนก่อน ไม่ว่าจะเป็นการสอนเขียนในระดับใดก็ตาม เนื่องจาก

ความส าคัญของการสอนเขียนให้แก่นักเรียนในระยะเริ่มต้นจะอยู่ที่การฝึกฝนทักษะตั้งแต่การ

เขียนตัวอักษร a, b, c,… ในแนวทางที่ถูกต้อง จนกระทั่งการเขียนเป็นค าซึ่งควรจะเริ่มจากการ

ออกแบบ จากสิ่งที่เห็นใหถู้กต้องจนเกิดความเคยชิน แล้วจึงฝึกฝนเป็นประโยค รู้จักเลือก และ

ออกแบบประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์น ามาใช้ในการเขียน ดังนั้น การสอนเขียนควรจะ
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เริ่มจากการฝึกทักษะที่ง่าย ๆ และพัฒนาจนกระทั่งนักเรียนสามารถเขียนได้ตามแนวความคิด

ของตนเอง  

   4.3.1 การฝึกเขียนตามที่ก าหนด (Controlled Writing) เป็นการฝึกฝนให้

นักเรียนสามารถเขียนประโยคใหถู้กต้อง โดยอาจจะเริ่มจากการออกแบบที่ถูกต้องจากครูก่อน 

ต่อไปครูจะก าหนดรูปแบบของประโยคและไวยากรณ์ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้

ทางด้านค าศัพท์ โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ เขียนหรือลอกแบบประโยคได้อย่างถูกต้อง 

การฝึกฝนให้นักเรียนมีความสามารถในด้านการเขียนแบบนี้ ใช้ส าหรับการสอนเขียนในระยะ

เริ่มตน้ มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน ดังตอ่ไปนี ้  

    1) ก าหนดตารางเทียบแทน (Substitution) ให้นักเรียนเลือกเขียนเป็น

ประโยคจากตารางเทียบแทนที่ก าหนดให้ลักษณะของการลอกแบบที่ถูกต้องของค า  การใช้

ไวยากรณ์ รวมทั้งให้ได้ความหมายด้วย 

    2) ก าหนดรูปแบบประโยค (Model) ก าหนดเป็นตารางและล าดับการ

ใช้ค าในลักษณะทั่วไป เพื่อให้นักเรียนสามารถแต่งเป็นประโยคหรอืข้อความอย่างง่าย ๆ ได้  

    3) ให้รู้จักการใช้เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation) การเขียนโดย

ใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้องจะท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจเรื่องราวของประโยคได้เป็น  

อย่างดี ซึ่งรวมทั้งการใชอ้ักษะตัวใหญ่ของค า การย่อหนา้ และอื่น ๆ   

    ครูควรจะได้อธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของ

เครื่องหมายวรรคตอน และการใช้อักษรตัวใหญ่ในการเขียนขึ้นต้นประโยคและจะต้องใช้ใน

ลักษณะใดก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายที่ไม่มีใช้ในภาษาพื้นเมือง แล้วจึงให้นักเรียน

เขียนใหถู้กต้องเป็นประโยค ๆ ไป  

    4) การเขียนตามค าบอก (Dictation) มีอยู่หลายรูปแบบและสามารถ

ใช้ได้ในหลายระดับของความรู้ การเขียนตามค าบอก จะเป็นการฝึกฝนทักษะสัมพันธ์ของ

นักเรียนในด้านเขยีนและการฟัง ซึ่งตัวอย่างของการเขยีนในลักษณะนี้ คือ  

     4.1) ให้นักเรียนได้เห็นประโยค ข้อความ หรือค าศัพท์ ที่จะเขียนตาม

ค าบอกก่อน โดยครูอาจจะเขียนไว้บนกระดานด าให้นักเรียนได้ดู จากนั้นลบออกและให้เขียน

ตามค าบอก นักเรียนจะต้องใช้ความสามารถในด้านการฟัง และการเขียนของตนตามที่ได้ยิน

และเคยได้เห็นมาแล้วบนกระดานด า เขียนเป็นประโยคใหถู้กต้อง  

     4.2) ให้เขียนตามค าบอกโดยที่นักเรียนไม่เคยเห็นประโยค หรือ

ข้อความนั้นมาก่อน ซึ่งในกรณีนี้ผู้เขียนจะต้องใช้ความสามารถในด้านการฟัง การสะกด

ตัวอักษรและความจ าเกี่ยวกับค าศัพท์ที่ได้เคยพบมาแล้ว น ามาเขียนตามค าบอกของครูให้เป็น
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ประโยคที่ถูกต้อง การฝึกทักษะการเขียนแบบนี้ ครูควรอ่านให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับสิ่งที่จะเขียน

ทั้งหมดก่อน แล้วจึงอ่านให้นักเรียนเป็นตอน ๆ เป็นจังหวะวรรคตอนที่ถูกต้องจนจบเรื่องแล้วจึง

อ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้นักเรียนได้แก้ไขสิ่งที่ตนเขียนไป การเขียนตามค าบอกจะเป็น

การฝึกความสัมพันธ์ระหว่างการเขียน และการฟังได้เป็นอย่างดี ในขั้นสุดท้ายครูอาจจะให้

นักเรียนได้ตรวจความถูกต้องของตนเอง ข้อบกพร่องของตนในด้านการฟังและการเขียนด้วย

ตนเอง 

    5) ให้เขียนโครงสรา้งประโยค (Structure) นักเรียนจะต้องใช้ความรู้ใน

ด้านความหมายของค าศัพท์ ไวยากรณ์ น ามาฝกึทักษะการเขียนรูปประโยคให้ถูกต้องได้ใจความ

สมบูรณ์ เช่น ประโยคในลักษณะของ Simple Sentence, Compound Sentence, Complex 

Sentence และ Compound Complex Sentence การฝึกเขียนในลักษณะนี้จะคล้ายคลึงกับการ

ฝึกทักษะในด้านไวยากรณ์ แต่จะเน้นความสามารถในด้านการเขียนให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง 

และใช้สื่อความหมายได้ ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน คือ  

     5.1) แบบให้เลือกตอบ (Multiple Choice) มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน

โดยก าหนดให้นักเรียนเลือกค าตอบหรือวลีให้สอดคล้องกับประโยคที่ก าหนดให้โดยให้ถูกต้อง

กับรูปแบบของไวยากรณ์ โครงสรา้งของประโยคและมีความหมายถูกต้อง   

     5.2) ให้เติมค าในช่องว่างให้ถูกต้องได้ใจความ   

     5.3) การใช ้Cloze Procedure เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนค าชนิด

ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตรงใจความของขอ้ความทั้งหมด    

     5.4) ฝึกทักษะการเขียนเป็นประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

และได้ความหมายในลักษณะต่าง ๆ   

   4.3.2 การฝึกเขียนตามค าแนะน า (Guided Writing) การเขียนในลักษณะนี้

ครูจะช่วยแนะน า และจัดเตรียมบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งอาจจะใช้อุปกรณ์ หรือการอธิบายวิธีการ

เขียนให้แก่นักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งแนะแนวทางในด้านเนื้อหาให้แก่นักเรียนมากกว่าจะ

ควบคุมในด้านไวยากรณ์หรอืโครงสรา้งประโยค เนื่องจากการเขียนในระดับนี้ นักเรียนจะต้องมี

ความรู้ และความสามารถในด้านการเขียนเป็นรูปประโยคที่ถูกต้อง และมีความหมายแล้ว  

แนวทางการสอนเขียนและการฝึกทักษะ มีดังต่อไปนี้  

    1) แนวทางการสอนเขียน ประกอบด้วย 

     1.1) Preparation ครูจัดเตรียมสิ่งที่จะน ามาใช้สอนเขียนให้แก่

นักเรียนซึ่งอาจจะเป็นรูปภาพ ของจริง หรือเนื้อหาที่จะน ามาใช้สอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่

ยากจนเกินระดับความสามารถของนักเรียนในด้านการใช้ภาษา และโครงสรา้งของประโยค  
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     1.2) Writing เมื่อนักเรียนได้รู้แนวทางการเขียนของตนแล้วว่าควร

จะเขียนในลักษณะใด โดยการน าจากครูในด้านเนื้อหา ซึ่งอาจจะมีค าเริ่มต้นประโยคให้ในการ

เขียน การเล่าเรื่องราวอย่างคร่าว ๆ ผู้เขียนก็จะเริ่มเขียน โดยใช้ความรู้และความสามารถ

ทางดา้นภาษาและแนวทางการเขียนจากครูเขียนเป็นเรื่องราวต่าง ๆ ได้  

     1.3) Correction ครูจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนของนักเรียน

ในด้านการใช้ภาษา เครื่องหมายวรรคตอน รวมทั้งตัวสะกดของค าศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ด้วยการแก้ไข

ข้อบกพร่องนั้น จะท าให้นักเรียนทราบว่าตนเองเขียนผิด หรือเข้าใจผิดในเรื่องใดบ้าง เมื่อได้รับ

การชี้แจงก็จะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้ในการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น ครูอาจจะขีด

เส้นใต้ในตอนที่นักเรียนเขียนผิด และใช้สัญลักษณ์เขียนว่าตอนนั้น ๆ นักเรียนมีความบกพร่อง

ในด้านใดบ้าง  

    2) แนวทางการฝึกทักษะ ประกอบด้วย  

     2.1) โดยการตั้งค าถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่ให้นักเรียนอ่าน และให้

นักเรียนตอบค าถามโดยการเขียน เมื่อน าประโยคที่นักเรียนเขียนตอบค าถามเหล่านั้นมา

รวมกันก็จะเป็นเรื่องย่อของเนื้อเรื่องที่อ่านได้ ซึ่งในบางครั้งการตอบค าถามบางค าถามครู

อาจจะก าหนดค าเริ่มตน้ให้เพื่อให้นักเรียนตอบค าถามในแนวที่ตอ้งการได้ 

     2.2) โดยการใช้รูปภาพซึ่งอาจจะเป็นรูปเดียวหรือเป็นรูปชุด ซึ่งเป็น

เรื่องเดียวกัน ให้นักเรียนได้เขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของรูป หรือเขียนเล่าเรื่องจาก

รูปภาพ การใช้รูปการ์ตูน อาจจะเรียกความสนใจของนักเรียนได้ โดยที่ครูให้ดูรูปแล้วอธิบาย

คร่าว ๆ เกี่ยวกับแนวการเขียนและก าหนดหัวเรื่องใหแ้ก่นักเรียนก่อนก็ได้   

     2.3) ใช้ทักษะการอ่านเป็นแนวทางในการเขียน โดยที่ครูก าหนด

ข้อความหรอืเรื่องให้นักเรียนอ่าน แล้วจึงให้นักเรียนเขียนด้วยตนเองในเรื่องที่ส าคัญให้ย่อเรื่อง

ที่อา่นหรอืให้แก้ไขข้อความที่อา่นให้ถูกต้อง   

     2.4) ใช้ทักษะการฟัง การพูดและการอ่าน เป็นแนวทางในการเขียน

ซึง่ในลักษณะของการสอนเขยีนแบบนี้ ครูจะต้องเตรียมข้อความเนือ้เรื่องมาก่อน ซึ่งอาจจะเป็น

บทสนทนาโดยการใช้เทปบันทึกเสียงหรือครูอ่านข้อความที่เตรียมมาให้นักเรียนฟัง จากนั้นจึง

ก าหนดสิ่งที่ส าคัญเกี่ยวกับเนือ้เรื่องไว้บนกระดานด าในลักษณะของค าถาม  

   4.3.3 การฝึกเขียนแบบอิสระ (Free Writing) การเขียนแบบอิสระนั้น ผู้เขียน

จะต้องมีความรู้ในด้านความหมายของค าศัพท์ การใช้โครงสร้างประโยค และที่ส าคัญคือจะต้อง

มีความคิดสร้างสรรค์ในแนวทางที่ตนต้องการ ผู้เขียนจะต้องรู้จักการวาดภาพสถานการณ์ต่าง ๆ 

ด้วยความคิดของตนเอง และสามารถบรรยายออกมาในลักษณะของตัวอักษร ให้นักเรียน
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สามารถเข้าใจความคิดเห็นหรือเห็นสถานการณ์ตามที่ผู้เขียนต้องการได้ ส าหรับแนวทางการ

เขียนนั้น ผูส้อนควรจะให้นักเรียนได้ทราบขั้นตอนในการเขียนดังตอ่ไปนี้  

    1) เลือกเรื่องที่จะเขียน ซึ่งในบางครั้งครูจะก าหนดเรื่องที่จะเขียนให้แก่

นักเรียน โดยก าหนดให้ 3-4 เรื่อง และให้นักเรียนเขียนในเรื่องที่ตนสนใจหรือมีความถนัดมาก

ที่สุด ในการเลือกเรื่องที่จะเขียนนั้น นักเรียนควรจะได้พิจารณาในเรื่องตอ่ไปนี้ ประกอบด้วย 

     1.1) เป็นเรื่องที่ผู้เขียนมีความรู้และความถนัด ง่ายต่อการแสดง

ความคิดเห็นอยา่งอสิระ 

     1.2) พิจารณาว่าเรื่องที่ได้เลือกนั้นควรจะใช้ประโยคในลักษณะใด

     1.3) พิจารณาค าศัพท์ที่จะต้องน ามาใช้ในแต่ละหัวข้อเรื่องว่าควร

จะใช้ค าศัพท์ชนดิใดในการเขียนให้สอดคล้องกัน  

    2) ก าหนดขอบเขตของการเขียน ซึ่งจะเปรียบเสมือนเป็นจุดหมาย

ส าคัญในการเขียนเนื้อเรื่องในแต่ละตอนของเรื่อง และท าให้เรื่องที่เขียนอยู่ในแนวเดียวกันไป

ในทางเดียวกันตลอดทั้งเรื่อง ซึ่งในการเขียนขอบเขตของเรื่องนั้นอาจจะเขียนเป็นค า เป็นวลีก็ได้

เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางของเรื่องให้เป็นไปในแนวทางที่ต้องการ 

    3) การเขียนเป็น Paragraph ซึ่งผู้เขียนจะต้องค านึงถึงลักษณะของ

การเขียนที่ดจีะต้องประกอบด้วย 

     3.1) มีลักษณะเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกันตลอด

ในด้านเนื้อหา  

     3.2) มีความชัดเจนและไว้ใจความส าคัญในแต่ละ Paragraph 

ประโยคที่เขียนจะต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับประโยคที่กล่าวไว้ในตอนต้นของ Paragraph 

และต่อเนื่องกัน 

     3.3) ในแต่ละ Paragraph นั้น จะต้องสอดคล้องและสนับสนุนกัน 

ซึ่งจะท าให้ได้เนือ้เรื่องของสิ่งที่เขียนได้ใจความสมบูรณ์ตลอดทั้งเรื่อง 

    4) เขียนเป็นเรื่องอย่างละเอียด ซึ่งในการเขียนนั้นอาจจะเขียนอย่าง

คร่าว ๆ ก่อนก็ได้ในแต่ละ Paragraph เมื่ออ่านแล้วจะน ามาปรับปรุง เพิ่มเติมเนื้อเรื่องใหม่ใน

การเขียนนั้นจะต้องค านึงถึงเรื่องที่จะเขียน ขอบเขตของเนื้อเรื่องที่จะเขียน ความสัมพันธ์และ

การเกี่ยวข้องกันของแต่ละประโยค การเขียนเป็น Paragraph ที่ได้ใจความ นอกจากนี้ก็ควร

ค านึงถึงลายมือที่เขียนให้ชัดเจน อ่านง่าย ตลอดจนการใช้ค าศัพท์ การสะกดค าศัพท์และ

เครื่องหมายวรรคตอนใหถู้กต้องด้วย  
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  4.4 แบบทดสอบส าหรับการเขียน การทดสอบความสามารถของนักเรียนใน

ด้านการเขียนนั้นผูส้อนจะต้องค านงึถึงความสามารถของการใช้ภาษาในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ คือ

   4.4.1 การเขียนประโยคได้ถูกต้อง ตามลักษณะของโครงสร้างประโยคและ

ไวยากรณ์ 

   4.4.2 การจัดเรียงล าดับค าและการใช้ค าในประโยคถูกต้องเหมาะสมได้

ใจความชัดเจน 

   4.4.3 การใชเ้ครื่องหมายวรรคตอบและการสะกดค าถูกต้อง 

   4.4.4 เขียนได้เนื้อเรื่องที่เหมาะสมได้ใจความสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะ

เขียน 

  การสร้างแบบทดสอบส าหรับการเขียนนั้น จะต้องเป็นการทดสอบความสามารถ

ของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ชนิดของแบบทดสอบจะเป็น Objective Test หรือ Composition Test 

ก็ได้ ซึ่งจะมีลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

  1) แบบทดสอบชนิด Objective Test แบบทดสอบชนิดนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับการ

เขียนตามที่ก าหนด และจะมีลักษณะเชน่เดียวกับการทดสอบความสามารถของนักเรียนในด้าน

ไวยากรณ์ ค าศัพท์ ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในบทก่อน ๆ และสามารถน ามาใช้ทดสอบความสามารถ

ของนักเรียนในด้านการเขียนที่เกี่ยวกับไวยากรณ์ และค าศัพท์ได้เชน่เดียวกัน อย่างไรก็ตามควร

จะส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในด้านการเขียนด้วย โดยการสร้างแบบทดสอบแบบ 

Completion ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนใช้ความสามารถในด้านการเขียนได้  

  2) แบบทดสอบชนิด Composition Test แบบทดสอบชนิดนี้ใช้ได้ดีส าหรับการ

เขียนตามค าแนะน า และการเขียนแบบอิสระ ซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ความสามารถและความรู้ใน

ด้านไวยากรณ์ ค าศัพท์ ประสบการณม์าเป็นส่วนประกอบในการเขียนด้วย 

  การพิจารณาความสามารถของนักเรียน โดยการใช้ Composition Test นั้น ท า

ได้ไม่ง่ายนัก ต่างจากการทดสอบแบบ Objective test ซึ่งในการเขียน Composition นั้น ผู้สอน

ควรจะต้องอ่านเรื่องที่ผู้เขียนเรียบเรียง และพิจารณาให้คะแนนโดยแยกเป็นส่วนต่าง ๆ 

ดังตอ่ไปนี ้    

   2.1) ในด้านไวยากรณ์  

   2.2) การใชค้ าศัพท์ได้ถูกต้อง 

   2.3) ลักษณะของประโยค ควรจะถูกต้องในด้านการใช้เครื่องหมายวรรคตอน 

การสะกดตัวของค าศัพท์ 
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   2.4) ความสามารถในการเขียน ซึ่งจะหมายถึงลักษณะของ การเขียน แนวทาง

ในการเขียน การจัดเรียงล าดับถ้อยค าที่ใช้ ความเกี่ยวเนื่องกันของประโยคที่สนับสนุนซึ่งกัน

และกัน เพื่อให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ 

   2.5) ลักษณะของเนื้อเรื่องหมายถึง เนื้อเรื่องที่เขียนได้ใจความสมบูรณ์

สอดคล้องตามที่ต้องการหรือไม่ มีเหตุผลที่น่าเชื่อถือ น่าสนใจและได้ใจความส าคัญเพียงใด

  ดังนั้น การสอนการเขียนเป็นการสอน เพื่อมุ่งให้นักเรียนสามารถเขียน

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ได้ใจความ ซึ่งการสอนเขียนนั้นแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตั้งแต่ขั้น

เริ่มตน้ คือ การเขียนตามที่ก าหนด การเขียนตามค าแนะน า และการเขียนแบบอิสระ 

  เทคนิคและวิธีการสอนเขียนในแต่ละระดับนั้นจะแตกต่างกัน รวมทั้งแนวทาง

การฝกึฝนด้วย ซึ่งในการสอนเขียนนั้นควรจะเริ่มจากระดับต้นก่อนแล้วจึงฝึกให้นักเรียนสามารถ

เขียนได้อย่างอิสระ ในลักษณะของการรายงาน การเล่าเรื่องราว การเขียนจดหมาย และอื่น ๆ 

ตามความพอใจและความสามารถของนักเรียน ระยะเวลาในการฝึกทักษะ หรือการสอนในแต่ละ

ระดับนั้นอาจจะแตกต่างกันขึน้อยู่กับความสามารถ ระดับความรูพ้ืน้ฐานของนักเรียนและความ

สนใจของนักเรียนด้วย 

  ส าหรับแบบทดสอบความสามารถในการเขียนนั้น พิจารณาความสามารถการ

ใช้ภาษาของนักเรียนในด้านความถูกต้องของการใช้ค าศัพท์และไวยากรณ์ การเรียงเรียง

ถ้อยค าและมีเนื้อเรื่องที่ได้ใจความสมบูรณ์   

 

การพัฒนาครูสู่การเป็นมืออาชีพ  

 

 ปัจจุบันได้เกิดกระแสความตื่นตัวที่จะท าการพัฒนาครูให้มคีวามรู้และทักษะในการ

จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการฝึกให้ครูได้เรียนรู้ในกลายเป็นมืออาชีพในการ

จัดการเรยีนการสอน 
 องค์การ UNESCO ได้เสนอเรื่อง What is teacher professional development ซึ่ง

กล่าวถึงประเด็นและมุมมองใหม่ ๆ ในการพัฒนาให้ครูเป็นครูมอือาชีพดังนี้ (Beijaard, Douwe, 

Nico Verloop, Wubbels and Feiman-Nemser, 2000) 

  1. จัดให้เกิดการเรียนรู้อยู่บนพืน้ฐานของการสรรค์สร้างองค์ความรู้ 

(Constructivism) แทนที่จะเป็นรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ (Transmission-oriented) ซึ่งมีผล 

ท าให้ครูคือผู้กระท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น โดยครูต้องมีความชัดเจนในภาระงานใน

การสอน การประเมนิการสังเกตและการสะท้อนกลับ 
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  2. จัดให้เกิดการเรียนรู้โดยค านึงถึงกระบวนการแบบระยะยาว (Long–term 

Process) ซึ่งสิ่งที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า ในการเรียนรู้ที่ต้องพบปะพบครูแบบเผชิญหน้าเป็นการ

เรียนที่ใชเ้วลามาก แตผ่ลลัพธ์ที่ได้จะสัมพันธ์กับประสบการณท์ี่ได้รับจะท าให้เกิดประสิทธิภาพ

มาก โดยครูยอมให้นักเรียนเกิดความรู้ก่อนมีที่จะให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ปกติการ

สนับสนุน ติดตามคือสิ่งที่ต้องอ้างถึง ดังที่ว่า “ขาดเสียไม่ได้ที่ต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิด

กระบวนการเปลี่ยนแปลง” 

  3. จัดให้เกิดการเรียนรู้โดยค านึงถึง กระบวนการลงถึงพื้นที่ภายใต้บริบทเฉพาะ 

(A process that takes place within particular context) ซึ่งตรงกันข้ามกับกลุ่มที่พัฒนาแบบ

ดั้งเดิมที่ไม่สัมพันธ์กับการ “อบรม” แท้จริง ประสบการณ์ที่เป็นจริงจากห้องเรียนเป็นสิ่งที่มี

ประสิทธิภาพสูง จากการพัฒนาเป็นมืออาชีพโดยอยู่บนพื้นฐานของแต่ละโรงเรียนและมีความ 

สัมพันธ์กับกิจกรรมที่ปฏิบัติในกิจวัตรประจ าวันของครูและนักเรียน โรงเรียนแต่ละโรงจะเกี่ยว

โยงกับสังคมของนักเรียน สังคมของการตรวจสอบและสังคมของความเห็นอกเห็นใจ ครูต้อง

คิดสิ่งเหล่านีเ้ป็นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาการเป็นครูมอือาชีพ ซึ่งครูที่ประสบผลส าเร็จส่วนใหญ่

จะคิดถึงโอกาสที่ว่า “เรียนรู้จากการท างาน” กิจกรรมทั้งหมดนั่นคือ การเรียนรู้จากเพื่อน

ร่วมงาน การวิจัยปฏิบัติการและแฟ้มสะสมงาน 

  4. ตัวบ่งชีห้ลายที่แสดงว่า การแนะน าอย่างใกล้ชิดสัมพันธ์กับการปฏิรูปโรงเรียน 

(Intimately to school reform) ซึ่งการพัฒนามอือาชีพ คือ กระบวนการของการสร้างวัฒนธรรม 

และไม่ใช่เพียงแค่การอบรมทักษะเท่านั้น อันเป็นผลจากการเชื่อมโปรแกรมของโรงเรียน เช่น 

ครูมีโอกาสที่จะเป็นมืออาชีพ ซึ่งท าให้ครูจะเลือกรับการอบรมโดยตนเอง ซึ่งพิจารณาเลือก

การอบรมที่จะส่งผลตอ่นักเรียน โปรแกรมการพัฒนาครูมืออาชีพจะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก

โรงเรียนหรอืการปฏิรูปหลักสูตรถ้าการพัฒนาครูไม่มปีระสิทธิภาพ 

  5. ครู จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้สะท้อนกลับ (A teacher is conceived of 

as a reflective practitioner) คนที่เข้ามาเป็นครูมืออาชีพ ต้องมีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอ และ

เป็นผู้จะมีความรู้ใหม่ ๆ มีประสบการณ์บนพื้นฐานที่มาจากความรู้ก่อน ดังนั้นการท าหน้าที่ 

บทบาทของการพัฒนาครูมืออาชีพ คือ การช่วยเหลือครูในการสร้างทฤษฏี กระบวนทัศน์ใหม่ ๆ 

ในการปฏิบัติงาน และต้องช่วยเหลือครูในการพัฒนาให้มคีวามเช่ียวชาญในหนา้ที่ของตนเอง 

  6. การพัฒนาวิชาชีพ จะต้องเข้าใจกระบวนการท างานร่วมกัน (Collaborative 

process) การพัฒนาครูมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อ ทุกคนเห็นความส าคัญของ

การปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งไม่เฉพาะระหว่างครูด้วยกันเท่านั้น แต่ต้องมีความสัมพันธ์กับครูอื่น ๆ

ผูบ้ริหาร ครอบครัวนักเรียนและสังคมอื่นที่เป็นสมาชิกร่วมกันอีกด้วย 
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  7. การพัฒนาวิชาชีพ ต้องสนใจและค านึงถึงความแตกต่างในความหลากหลาย

ของสิ่งที่เกี่ยวข้อง (Professional development may look and very different in diver setting)   

ไม่มรีูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่สามารถการพัฒนาวิชาชีพที่ดีที่สุดซึ่งจะสามารถใช้เป็นวิธีการได้ใน

หลายสถาบัน หรอืหลายพืน้ที่ หรอืหลายบริบท     

  Douwe Beijaard, Nico Verloop, Theo Wubbels and Sharon Feiman-Nemser. 

(2000) ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครู ดังนี้ 

  1. การเรียนรูแ้ละการพัฒนาครู 

   1.1 พัฒนาในเกิดความศรัทธาในวิชาชีพครู การแสดงความศรัทธาในการ

เป็นครู มีบทบาทความส าคัญมากในการสร้างความรู้ที่ไปสู่การปฏิบัติ ส่วนหนึ่งของความรู้ไป 

สู่การปฏิบัติเกิดจากส่วนมาจากของความศรัทธาและความรู้ที่ประสานกัน แต่ธรรมชาติของ

ความศรัทธาเกิดจากตนเองโดยกรองผ่านด้วยความรู้ใหม่ที่น าโดยการอธิบาย ซึ่งจะปรับ

รูปแบบเป็นการคิดและการเรียนรู้ ความศรัทธามีบทบาทต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

โดย 1) ทุกคนมคีวามศรัทธาในตนเองสูง และฝังลึกในตัวบุคคล  2) ทุกคนมีประสบการณ์ และ 

3) ทุกคนน าเสนอความเข้าใจของตนเอง เกี่ยวข้อความจริงที่เพียงพอต่อการแนะแนวทาง ที่มี

ผลตอ่การพฤติกรรมและการเรียนรู้ 

   1.2 พัฒนาครูมีเอกลักษณ์ของการเป็นวิชาชีพ หลักการในการพัฒนาอาชีพ

ครูจะสนใจที่อายุ ระยะเวลา ความก้าวในอาชีพและการเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ของครู ซึ่งเป็น

ประสบการณ์ในวิชาชีพตั้งแต่เริ่มท างานจนเกษียณท างาน ถ้าสนใจศึกษาล าดับของ

ประสบการณ์ความเป็นครูและสิ่งเห็นได้ของความเป็นเอกลักษณ์ของการเป็นวิชาชีพซึ่ง

พิจารณาหลายความเป็นไปได้ที่สนับสนุนให้เป็นวิชาชีพช้ันสูงในการสอน โดย Beijaard (1995 

อ้างถึงใน Douwe Beijaard et al, 2000) มีลักษณะของการสอนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นครู

มอือาชีพ จ านวน 14 ลักษณะ คือ    

    1) การสอน พิจารณาจากลักษณะทั่ว ๆ ไปของความเป็นครู (มี 2 ลักษณะ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงเรียน) 

    2) เนื้อหาวิชาที่สอน (มี 3 ลักษณะเกี่ยวกับสถานะ / การยอมรับนับถือ

ของสังคมในวิชาการของเนื้อหาวิชา) 

    3) ความสัมพันธ์กับนักเรียน (มี 5 ลักษณะเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับ

นักเรียน) 

    4) บทบาทของการเป็นครู (ม ี4 ลักษณะเกี่ยวกับการให้บริการ) 
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   1.3 พัฒนาในพฤติกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยมีความส าคัญ

ต่อการสอน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครู หรือระหว่างครูกับนักเรียน จากผลการวิจัย

ของ Reosenholtz et al. (1986 อ้างถึงใน Douwe Beijaard et al, 2000) สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลมีความส าคัญในการป้องกันปัญหาจากการปฏิบัติงานและสนับสนุนการพัฒนา

วิชาชีพ 

  2. ส่งเสริมการเรยีนรู้และพัฒนาของครู 

  การสร้างเครือข่ายให้เกิดการเรียนรู้ของครูและพัฒนาวิชาชีพ การสร้างเครือข่าย

ของโรงเรียนเป็นแนวทางที่ดีที่ให้ครูประจ าการได้เกิดการเรียนรู้จากสิ่งต่าง ๆ โดยการสนับสนุน

ส่งเสริมโดยให้มกีลยุทธ์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีระบบพี่เลี้ยงใหค้ าแนะน า 

 

การใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันเป็นอย่าง

มาก เช่น มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล หรือรับส่งข้อมูล

ระหว่างกัน ตลอดจนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) หรือโทรศัพท์มือถือในการติดต่อ 

สื่อสาร องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารนักเรียนมาใช้

งานในทุกระดับช้ันขององค์กร เช่น งานด้านการบริหาร การจัดการและการปฏิบัติการ รัฐบาล

ได้เห็นความส าคัญของระบบเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร จึงประกาศให ้

ปี พ.ศ.2538 เป็นปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย มีการลงทุนเกี่ยวกับโครงการพื้นฐานด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นจ านวนมาก เช่น  มีการขยายระบบโทรศัพท์ และ

ขยายเครือข่ายการสื่อสาร มีการสร้างระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และการสร้างระบบ

จัดเก็บภาษีอากรด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตัวอย่างการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารไปใช้ในองค์กร ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารต่าง ๆ มากมาย ดังนัน้การเรียนรูเ้กี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จงึเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  

 ICT คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปัจจุบันพัฒนาการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวาง คอมพิวเตอร์และ

อินเตอร์เน็ตได้เข้ามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ

ระบบสื่อสารโทรคมนาคมสามารถประมวลผลข้อมูลข่าวสารได้เร็ว และสื่อสารกันได้สะดวก 

เทคโนโลยีดังกล่าวจึงเรียกรวมว่า ICT : Information and Communication Technology ไอซีที  
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มีบทบาทต่อการศกึษาอย่างมาก โดยเฉพาะการประยุกต์ในระบบการศกึษา 

 

 ความหมาย  ICT  

  

 ICT ย่อมาจาก “Information and Communication Technology” หมายถึง 

“เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เทคโนโลยีส าหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่ง 

ครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง แปลง จัดเก็บ ประมวลผล และสืบค้นสารสนเทศ 

 I   ย่อมาจากค าว่า Information คือ ระบบสารสนเทศ 

 C   ย่อมาจากค าว่า Communication คือ การสื่อสาร 

 T   ย่อมาจากค าว่า Technology คือ เทคโนโลยี ในที่นี้คอื คอมพิวเตอร์ 

 

 ความส าคัญของ ICT 

 

 การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ ความหมายโดยรวม หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการ

สารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การ

ประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ ซึ่งรวมไปถึงการให้บริการ การใช้

และการดูแลข้อมูล พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิรูป

การศึกษาไทย โดยให้ความส าคัญกับนักเรียนเป็นหลัก เพื่อรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลง

ของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ให้ความส าคัญสูงสุดในกระบวนการการปฏิรูป

การเรียนรู้ ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ สามารถเรียนรู้ได้

ด้วยตนเองและรู้จักแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จัดกระบวนการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การปฏิบัติให้ 

คิดเป็น ท าเป็น ปลูกฝังคุณธรรมในทุกวิชา มีเป้าหมายใหน้ักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี 

คนเก่ง และมีความสุขอย่างแท้จรงิ 

     ปัจจุบันพบว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความส าคัญเรื่อง ICT โดยได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2550–2554 

ว่า “นักเรียน ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเข้าถึง

บริการทางการศึกษา ได้เต็มศักยภาพ อย่างมีจริยธรรม มีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐาน 

สากล” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรม โดยรัฐบาลมี
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นโยบายให้โรงเรียนต่าง ๆ ใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง สภาพการณ์ดังกล่าว

ท าให้ผู้ปกครองเกิดความตื่นตัว ต้องการที่จะให้บุตรหลานได้เรียนรู้จากคอมพิวเตอร์มากขึ้น 

จนกลายเป็นกระแสของความทันสมัย โรงเรียนใดไม่สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ผู้ปกครองจะย้าย

เด็กไปเรียนโรงเรียนอื่นที่สอนคอมพิวเตอร์ เป้าหมายส าคัญที่นอกเหนือไปจากภาระงานปกติ

ของโรงเรียน คือการจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน ผู้บริหาร คณะครู ซึ่ง

โรงเรียนบางโรงเรียนได้ก าหนดไว้ในวิสัยทัศนข์องโรงเรียน 

 การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน โดยทั่วไปครูจะมีคุณวุฒติรงสาขาวิชาเอกน้อยมาก 

ข้อจ ากัด คือ ไม่สามารถเลือกครูได้ตรงตามความต้องการของโรงเรียน จึงส่งผลถึงการจัด  

การเรียนการสอน หน้าที่ของโรงเรียนต้องด าเนินการ คือ พัฒนาให้ครูมีศักยภาพ สามารถ

ท างานสนองความต้องการของนักเรียน และสนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 การพัฒนาครูเป็นสิ่งจ าเป็นและโรงเรียนได้ก าหนดนโยบาย ดังนี้              

  1. พัฒนาให้ครูทุกคนมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นฐานในการ

เรียนรู ้และใช้คอมพิวเตอรจ์ัดการเรยีนการสอนได้ 

               2. ก าหนดมาตรฐานเบือ้งต้นของครูที่จะเข้าท าหน้าที่ครูคอมพิวเตอร์ ไว้ดังนี้ 

                   2.1 ต้องมีวสิัยทัศน ์มีความคิดกว้างไกล ทันเหตุการณข์องโลก 

                  2.2 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้รอบรู้และรู้รอบในเรื่องใหม่ ๆ อยู่เป็นนิจ 

                  2.3 ขยัน ทันสมัย ใจรัก สละเวลา คนที่มีใจรักในสิ่งใดมักจะทุ่มเท เสียสละ 

ขยัน มุ่งมั่นท าในสิ่งที่ตนรัก งานคอมพิวเตอร์เป็นงานที่หนักและมคีวามส าคัญสูง 

 ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนครูมีภาระงานหลากหลาย ด้วยเหตุที่ไม่มีเจ้าหน้าที่

ส่วนอื่น ๆ เป็นฝ่ายบริการอ านวยความสะดวกได้ หลังจากที่โรงเรียนให้ความรู้ ฝึก และพัฒนา

ครูให้มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์แล้ว โรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาครูต่อคือส่งครูเหล่านี้

เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาจากหน่วยงานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการปฏิบัติจริงใน

โปรแกรมตา่ง ๆ ที่ตอ้งใชใ้นโรงเรยีน และใช้สอนนักเรียนอย่างชนิดที่เรียกว่า “รู้จริง ท าได้จริง” 

ครูเหล่านี้สามารถเป็นครูแกนน าในเรื่องคอมพิวเตอร์ และมอบหมายให้สร้างเครือข่าย ขยาย

ผลในโรงเรียน ให้ครูใช้  ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และประสบการณ์

ต่าง ๆ ให้เพื่อนครูในโรงเรียนได้รับรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

โดยใช้ ICT เป็นสื่อช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ 
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 ลักษณะการใช้ ICT  

 

 1.  การสบืค้นขอ้มูลทางอนิเทอร์เน็ต  

 2. การน าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน  

 3. การสรา้งแหล่งข้อมูลดว้ยตนเอง  

              บทบาทของสถานศึกษาในการใช้ ICT เพื่อจัดการเรยีนรู้  

              1. ก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันด้าน ICT  

 2. จัดท าหลักสูตร/จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการด้าน ICT     

 3. ผูบ้ริหารมคีวามมุง่มั่น และมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

              4. สนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึงการใช้งาน ICT อย่าง

ทั่วถึง 

 5. ปรับบทบาทและวิธีการสอนของครู 

 สถานศึกษาที่มุ่งหวังจะน า ICT มาใช้ในการเรียนการสอนจะต้องมีความรู้ ความ

เข้าใจในเรื่องต่อไปนี ้

              1. มีความรว่มมอืระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับผูส้อน 

             2. ติดตอ่กับแหลง่ความรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เชื่อมโยงโรงเรียนเข้ากับชุมชน มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

 3. จัดการเรยีนรู้โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ 

 4. ขจัดปัญหาเรื่องพรมแดน สถานที่ และเวลา  

 5. น าศักยภาพของสื่อ ICT มาช่วยเสริมกระบวนการเรียนรู้ 

 

 การใช ้ICT เพื่อการเรียนรู้ 

 

              การเรียนรู้ในปัจจุบันแตกต่างจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมี

โอกาส มีอิสระในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้ สร้างทักษะด้วยตนเอง ครูเปลี่ยน

บทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้ให้ค าแนะน า นอกจากนี้ทั้งครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อม

กันได้ การจัดการเรียนที่โรงเรียนด าเนินการได้ในขณะนี้ 

              1. การสอนโดยใช้สื่อ ICT ช่วยสอนให้เกิดการเรียนรู้ตามความสนใจ เช่น วิชา

คณิตศาสตร ์วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม หรอืวิชาภาษาอังกฤษ          
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 2. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักสืบค้นวิทยาการใหม่ ๆ จากอินเทอร์เน็ต จาก e-book 

จาก e-library 

              3. ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนและการค้นคว้าหาความรู้ 

โดยก าหนดให้นักเรียนได้เล่นเกมการศึกษา (Education games) ที่ผ่านการวิเคราะห์ของครู

ผู้รับผิดชอบว่าไม่เป็นพิษภัยต่อผู้เล่น และเป็นการสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่ดีให้กับเด็ก 

              4. ใช้แผนการสอนแบบ ICT บูรณาการเรียนรู้ในสาระวิชาต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ 

 5. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรยีนรู้ 

 6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดระบบและเผยแพร่ความรู้ 

 7. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และภูมิปัญญาชุมชน

ท้องถิ่น   

 8. พัฒนาเครอืข่ายการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของผูส้อน 

              ความส าเร็จในการใช้ ICT ในการเรียนรู้ 

 1. นักเรียน : จะต้องมีทักษะพืน้ฐานในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู ้ 

 2. หลักสูตร : จะต้องมีการสอดแทรก ICT เข้าในกิจกรรมการเรียนการสอนและ

ส่งเสริมให้เกิดการคิด วิเคราะห ์และการสรา้งองค์ความรู้ 

 3. ผูส้อน / ผูบ้ริหาร : จะต้องมีทักษะพืน้ฐาน และสามารถน า ICT ไปประยุกต์ใช้ใน

กิจกรรมการเรียนการสอน   

 4. เทคโนโลยี : เลือกใช้เทคโนโลยีได้สอดคล้อง และเหมาะสมกับนักเรียน 

 

              ดังนั้นการจะพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันจ าเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริม พัฒนาโครงสร้าง ICT ให้ครอบคลุม

ทั่วทุกภาค ทั้งเขตเมืองและชนบท รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ ICT ของประชากร ทั้งในการ

ด ารงชีวิตและในการท างาน ซึ่งจ าเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา และหาวิธีการที่จะ

กระตุ้นเพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงความส าคัญ และประโยชน์ของการใช้ ICT การน าเอา

เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางการ

เรียนรู้แก่นักเรียน และในสภาพปัจจุบันการเรียนการสอนก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้ ครูจะต้อง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของตนเอง ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงต้อง

เรียนรู้เทคโนโลยีต่าง ๆ แล้ววเิคราะหค์วามเป็นไปได้ ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้เหมาะสม

กับสภาพของโรงเรียน ที่มีความพร้อมในระดับหนึ่ง ครูควรต้องพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
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นักเรียนได้อย่างเหมาะสม และยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อน าพานักเรียนให้สามารถเรียนรู้ 

ด ารงตนอยู่ได้อย่างมคีวามสุข 

 

การนเิทศการศึกษา 

  

 ความหมาย 

   

  ค าว่า การนิเทศ (Supervision) มีความหมายแตกต่างกันขึ้นอยู่กับยุคสมัย และ

ความเช่ือของนักการศกึษาแตล่ะคน อย่างไรก็ตามในส่วนของความหมายของการนิเทศนั้นได้มี

ผูน้ิยามไว้ ซึ่งจะน ามาเป็นตัวอย่างพอสังเขปดังนี้  

  จากพจนานุกรมของ Webster (1979 อ้างถึงใน อารมณ์  ฉนวนจิตร, 2551 : 15) 

ให้ความหมายว่า  

  - Supervision คือ การแนะน า (Direction) การจัดการ (Management)  

  - ค าวา่ Supervise หมายถึง การด ูto see  

  - Superintend คือ เอาใจใส่ หรอืพิจารณา to attend, direct attention to  

  - Oversee คือ การส ารวจ การมองดู to server, watch   

 Feyereisen, Fiorino และ Nowak (1970 อ้างถึงใน อารมณ์  ฉนวนจิตร, 2551 : 15) 

ได้นิยาม Supervision ว่าเป็นงานที่สะท้อนถึงความพยายามที่จะปฏิบัติ เพื่อการปรับปรุงและ

พัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้น พวกเขาได้อธิบายถึงความเคลื่อนไหวและการพัฒนาการที่

ปรากฏการณ์ทางการศึกษา  

 Neville (1978 อ้างถึงใน อารมณ์  ฉนวนจิตร, 2551 : 16) ให้ค าจ ากัดความของค า

ว่า Supervision โดยแยกเป็น Super ซึ่งหมายถึง above, over หรือ beyond และ vision ซึ่งแยก

มาจาก Video (to see) Neville จึงสรุปความหมายของ Supervision ว่า “The elements of 

supervision are evident in the process of overseeing or directing the work of others. As a 

process, supervision is a series of decisions, actions, and interactions directed toward 

overseeing the work of others… In sum Supervision is an integration of process, procedures 

and conditions that are consciously designed to advance the work effectiveness of 

individuals and groups.”  

  Stoller (1978 อ้างถึงใน อารมณ์  ฉนวนจิตร, 2551 : 16) กล่าวว่า การนิเทศ คือ 

การช่วยครูให้นิเทศตนเอง (Self-Supervision)  
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 ชารี  มณีศรี (2538 : 29) ได้สรุปความหมายการนิเทศว่า “เป็นกระบวนการของ

ความร่วมมือกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการสอนของครู และการเรียนของเด็กให้ทัน  

ต่อความเปลี่ยนแปลง (Dynamic) มากกว่าเชื่องช้า (Static) ไม่ทันสมัย ความมุ่งหมายของการ

นิเทศ มุ่งส่งเสริมให้ครูเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพ ปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น”  

 Glickman (อ้างถึงใน ชาร ี มณีศร,ี 2538 : 13-15) กล่าวว่า การนิเทศการสอนเป็น

เรื่องย่อย (Subset) ของการนิเทศการศึกษา  การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการส าหรับ

ปรับปรุงงาน และพันธกิจในชัน้เรียน และกิจกรรมที่ด าเนินในโรงเรียน โดยที่ท างานโดยตรงกับ

ครู ซึ่ง Goldhammer, Anderson และ Krajewski เห็นด้วยกับ Glickman ส่วน Harris ได้ให้ค า

จ ากัดความของการนิเทศการสอนไว้ว่า “สิ่งที่บุคลากรทางการศึกษาได้กระท าลงไปกับบุคคล

และกับวัตถุสิ่งของ เพื่อที่จะรักษาไว้ หรอืเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของโรงเรียนในวิธีทางตรง 

ที่มอีิทธิพลต่อกระบวนการสอนที่กระตุ้นและเสรมิส่งการเรยีนของนักเรียน”  

  Eye, Netzer และ Krey (1971 อ้างถึงใน อารมณ์  ฉนวนจิตร, 2551 : 23) มีความคิด

ว่า “การนิเทศการสอนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโรงเรียน ซึ่งจุดมุ่งหมายเบื้องต้นนั้นเน้นถึง

ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนที่เหมาะสม ซึ่งเป็นความคาดหวังของระบบโรงเรียน”  

  นิพนธ์  ไทยพานิช (2535 : 14) ได้ให้ความหมายของการนิเทศการสอนว่า “การ

นิเทศการสอนนั้นก็คือ กระบวนการและความคิดรวบยอด (Concept) เพื่อจะปรับปรุงการสอน

ของครู เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียน ในอันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ แลประสิทธิผลในการเรียนรู้

ให้สูงขึ้น” 

 จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับ

ความหมายของการนิเทศการศึกษา สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยผู้นิเทศต้องให้ความช่วยเหลือ แนะน าแก่ผู้รับการ

นิเทศ 

 

     ความส าคัญของการนิเทศการสอน 

 

 การนิเทศการสอนมีความส าคัญที่จะท าให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพราะการนิเทศการสอนมุ่งที่จะช่วยครูให้สอนดียิ่งขึ้น ช่วยเด็กให้เรียนดียิ่งขึ้น 

ปรับปรุง 

 สาย  ภาณุรัตน์ (2517 : 15) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการนิเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการส่งเสริมให้เจรญิก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Professional leadership) ไว้ดังนี้ 



67 

 

  1. ช่วยให้ครเูข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษา หน้าที่ของโรงเรียนที่จะด าเนินไปสู่

วัตถุประสงค์ของการศึกษานั้น ภารกิจของศึกษานิเทศก์ ครูใหญ่และผู้บริหาร มิใช่คอยเน้นแต่

เรื่องเทคนิคและการสอน การคิดค้นระเบียบวิธีสอนเท่านั้น หากแต่ยังต้องมุ่งเสริมสร้างความ

เจริญเติบโตของนักเรียนโดยรอบด้าน คอื ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ ์ด้านร่างกาย ด้านสังคม 

ด้านสุนทรียภาพ ด้านมโนภาพ และด้านสร้างสรรคด์้วยเหมอืนกัน  

  2. ช่วยให้ครูได้เห็นและเข้าใจในความต้องการของเยาวชนและปัญหาต่าง ๆ 

ของเยาวชน และช่วยจัดสนองความต้องการของเยาวชนอย่างดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ ตลอดจน

ช่วยแก้ไข และป้องกันภัยอันจะพึงมีแก่เยาวชน ช่วยให้ครูตระหนักถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคลของเด็ก ความต้องการของเด็กในแต่ละวัยย่อมแตกต่างกัน แนวความคิดของเด็กและ

ผูใ้หญม่ักจะเดินสวนทางกันเสมอ เพราะผูใ้หญ่เองก็ลืมสภาพของตนเมื่อตอนเป็นเด็ก ผู้นิเทศก์

จะต้องพยายามช่วยกระตุ้นเตือนให้ครูรู้จักให้ก าลังใจแก่เด็กนักเรียน เข้าใจปัญหาของเด็กวัย

ต่าง ๆ และเข้าใจความตอ้งการของเด็กด้วย  

  3. ช่วยสร้างครูให้มีคุณลักษณะเป็นผู้น า ลักษณะผู้น าที่ดีคือช่วยเสริมสร้าง

ความสามัคคี รู้จักท างานร่วมกัน ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน มีความ

รับผิดชอบ มีความเพียรพยายามท างานในหน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้ ครูต้องมี

ความรูใ้นเรื่องตอ่ไปนี ้ 

   3.1 ปรัชญาการศึกษา วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  

   3.2 หลักสูตรและประมวลการสอน  

   3.3 พัฒนาการของเด็กและจิตวทิยา  

   3.4 วิธีสอน  

   3.5 ประเมินผล  

   3.6 บริหารการศึกษาและนิเทศการศกึษา  

  4. ช่วยเสริมขวัญของคณะครูให้เข้มแข็ง และรวมหมู่คณะให้เป็นทีมเพื่อปฏิบัติงาน

ร่วมกันด้วยก าลังสติปัญญา เพื่อบรรลุจุดประสงค์เดียวกัน ขวัญและก าลังใจเป็นเรื่องของจิตใจ

ด้านปรับปรุงการสอนและส่งเสริมความเจริญงอกงามของครู  

  5. ช่วยพิจารณาความเหมาะสมของงานให้ตรงกับความสามารถของครูแต่ละคน 

เมื่อมอบงานนั้น ๆ ให้คร ูก็ควรช่วยประคับประคองให้ครูผู้นั้นใช่ความสามารถของตนปฏิบัติงาน

ให้ก้าวหน้า ช่วยค้นหาคุณลักษณะที่ดีเด่นในตัวครูแล้วส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น มนุษย์ย่อมมีความ 

สามารถในบางอย่างและหย่อนในบางอย่าง  
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  6. ช่วยครูให้พัฒนาการสอนของตน สนับสนุนให้ครูได้พิจารณาวิธีสอนและ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช่ว่าตรงไหนเข้มแข็ง และตรงไหนเป็นจุดอ่อนซึ่งจะต้องแก้ไข อันอาจใช้ 

Checklist หรือ Rating form โดยอาศัยหลักเกณฑ์วิชาหลักการสอน ส่วนการเลือกเนื้อหา การ

สร้างโครงการสอน การท าและการใชอุ้ปกรณ์การสอน ตลอดจนเครื่องมือโสตทัศนศึกษา และ

สื่อการสอน การใชท้รัพยากรให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ การให้งานและการควบคุมนั้นมีข้อ

ควรระวัง ดังนี้  

   6.1 ไม่พยายามยัดเยียดความคิดเห็นแก่ครู ไม่พยายามฝืนให้ครูท าตามแบบ

ที่ตนชอบ เพราะครูแต่ละคนต่างมีความคิดเห็นเป็นของตน และมีแบบอย่างการท างานตาม

แบบของตนเอง ผู้นิเทศก์จึงควรท างานร่วมกับครูโดยให้ครูได้รู้จักใช้ความสามารถของตนเอง

เป็นส าคัญ  

   6.2 หลีกเลี่ยงการกรอกค าแนะน าต่าง ๆ ในการปรับปรุงการสอนจนครูรับ

ไม่ไหว คือทั้งมากและยาก  

  7. ช่วยฝึกครูใหม่ให้เข้าใจงานในโรงเรียน และงานอาชีพครู ครูใหม่แม้จะได้รับ

การฝึกอบรมทางวิชาการมาเป็นอย่างดี แต่ยังขาดประสบการณ์ในงานธุรการต่าง ๆ การช่วย

ฝึกครูใหม่ อาจจะท าก่อนโรงเรียนเปิด ทั้งด้านธุรการ และการปกครองช้ัน รวมทั้งด้านสังคม

และการท างานร่วมกัน  

  8. ช่วยประเมินผลงานของครู โดยอาศัยความเจริญงอกงามของเด็กไปตาม

แนวทางที่ได้ตกลงกันไว้ การประเมินผลงานของครูมีหลักเกณฑ์ เช่น บันทึกการสังเกตหรือ

สังเกตในเวลาที่ครูเข้าประชุม หลักฐานการแสดงความคิดริเริ่ม การวางตน ความขยัน หมั่น

เพียร ทัศนคต ิปริมาณ และคุณภาพของงาน เป็นต้น แบบให้ครูวัดตนเองหรือให้นักเรียนวัดครู

ในด้านการสอน ความมุง่หมายในการวัดผลเพื่อจะได้ทราบว่า  

   8.1 อะไรบ้างที่ก้าวหน้า และก้าวหน้าไปในระยะความเร็วขนาดไหน  

   8.2 อะไรบ้างที่หยุดนิ่ง  

   8.3 อะไรบ้างที่ถอยหลัง  

  ทั้งข้อ 8.2 และ 8.3 น ามาวิเคราะหม์ูลเหตุ หาทางแก้ไขแต่ละมูลเหตุเพื่อให้การ

เรียนรูข้องนักเรียนดีขึน้ตามล าดับ  

  9. เพื่อช่วยครูค้นหาปัญหาในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน ช่วยครูวางแผนการ

สอนให้เหมาะสม ในการสอนครั้งหนึ่ง ๆ การเรียนรู้ของเด็กในวิชาเดียวกันที่ครูสอนอย่าง

เดียวกันนั้นย่อมแตกต่างกันเป็นคน ๆ ไป เด็กที่เรียนรู้ได้น้อยกว่าเด็กส่วนมากนั้นเป็นเพราะ
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อะไร ครูบางคนมองหาจุดล าบากนี้ไม่พบ หรือบางทีก็ปล่อยปัญหาของเด็กผ่านไปโดยไม่คิดจะ

หาสิ่งนีผู้น้ิเทศก์ต้องช่วยครูร่วมกันวางแผนการสอนใหเ้หมาะสม  

  10. ช่วยในด้านประชาสัมพันธ์ บอกเล่าและชี้แจงให้ชุมชนและท้องถิ่นทราบถึง

ความเคลื่อนไหวของการศึกษาที่โรงเรียนได้ด าเนินการไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรเข้าใจและให้

ความรว่มมอืช่วยเหลือโรงเรียน การประชาสัมพันธ์อาจจะเป็นได้ทั้งการติดต่อเป็นส่วนตัว การ

เยี่ยมเยียน การกีฬา อาศัยวัด (พระ) การจัดตั้งสมาคมครู-ผู้ปกครอง จัดปาฐกถา ห้องสมุด

ประชาชน เมื่อชุมชนเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อความเจริญงอกงามของบุตร

หลานแล้วก็จะเกิดศรัทธา ให้ความร่วมมอืทั้งก าลังใจ ก าลังกายและก าลังทรัพย์  

  11. ช่วยป้องกันครูให้พ้นจากการถูกใช้งานจนเกินขอบเขต และช่วยป้องกันครู

จากการถูกต าหนติิเตยีน หรอืถูกลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม หน้าที่ของครูนอกจากหน้าที่ทางการ

สอนแล้ว ยังจะต้องให้ความช่วยเหลืองานอื่น ๆ หากการท างานนั้นโดยสมัครใจก็ไม่มีปัญหา 

ถึงแม้ว่าอาจจะท าให้เสียเวลาที่จะปฏิบัติงานสอนเด็กและทรุดโทรมทั้งก าลังวังชา ท าให้การ

ท างานประจ าคืองานสอนพลอยบกพรองไปด้วย  

  นอกจากนี้ Bigg และ Justman (อ้างถึงใน ชารี  มณีศรี, 2538 : 25) ได้สรุป

ความส าคัญของการนิเทศการศกึษา ไว้ดังนี้  

  1. ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ ได้แก่ 

   1.1 การประชุมตา่ง ๆ การจัดอบรม สัมมนา และจัด Workshop  

   1.2 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครูได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ในด้านวิชาการ

และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดทางการศกึษา  

   1.3 การไปเยี่ยมชมสถาบันอื่น ๆ และศูนย์ฝึกทดลองต่าง ๆ  

   1.4 ท าการทดลองหลักสูตร หนังสือเรยีน และวิธีสอน  

  2. ส่งเสริมความเจริญงอกงามของครู ได้แก่  

   2.1 ให้ครูได้มีโอกาสศกึษาหาความรูเ้พิ่มเติมอยู่เสมอ  

   2.2 ให้ทดลองกิจกรรมตา่ง ๆ ที่ผู้สนใจอยากจะท า 

   2.3 ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาชีพ (Professional 

Association) เพื่อส่งเสริมให้ครูสนใจในกิจกรรมของสมาคมอาชีพครูเหล่านั้น ทั้งภายในประเทศ

และนานาประเทศ  

   2.4 ส่งเสริมครูที่มคีวามสามารถพิเศษในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ  

  3. ปรับปรุงวิธีการท างานของครู ได้แก่  

   3.1 พิจารณาคัดเลือกครูที่มคีุณภาพเข้าท าการสอน  
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   3.2 มอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถของครู  

   3.3 ท าการสาธิตการสอนที่ดีให้แก่ครู  

   3.4 ให้มีโอกาสได้สังเกตการสอน ประชุม สัมมนา เพื่อศึกษาปัญหาต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการสอน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนครูและสังเกตการสอนระหว่างโรงเรียน     

  จากความส าคัญและจุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอนที่ได้อ้างถึง ซึ่งนักการ

ศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เสนอแนะไว้นั้นจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของการนิเทศ 

การสอนทั้งนอกห้องเรียนและในห้องเรียน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เราปฏิเสธ 

ไม่ได้เลยว่าการที่ครูได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นนั้น ผลจะไปปรากฏใน

การสอนในห้องเรียน ดังนัน้ การนิเทศการสอนจึงเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญ มีเป้าหมาย

ชัดเจนที่จะปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการสอนของครู โดยต้องอาศัยองค์ประกอบและวิธีการ

หลาย ๆ วิธีที่จะช่วยใหก้ารนเิทศการสอนประสบผลส าเร็จ  

 

 จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 

 

 การนเิทศการศกึษา มีจุดมุ่งหมายดังนี ้

 1. เพื่อช่วยเหลือครูให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา และวิเคราะห์นักเรียนเพื่อให้สามารถ

จัดการเรียนการสอน สนองความต้องการของนักเรียนได้ รวมทั้งเป็นการช่วยป้องกันปัญหาที่

จะเกิดขึ้นกับครูและนักเรียนได้ 

 2.  เพื่อช่วยเหลือครู ผู้บริหาร และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มองเห็นปัญหา 

และเข้าใจจุดมุ่งหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อการ

ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 3. เพื่อสร้างขวัญ และก าลังใจ ในการปฏิบัติงานของครู ผู้บริหารและบุคลากรที่

เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพการปฏิบัติงานร่วมกัน ด้วยสติปัญญา ความสามารถ และความ  

แตกต่างระหว่างบุคคล 

 4. เพื่อให้ครูได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสอน ตลอดจนการ

จัดท าแผนการเรียนรู ้การผลิตสื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล  

 5. เพื่อประสานงานกับผู้บริหารการศึกษา ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการ 

พัฒนาคุณภาพการศกึษาในระดับที่พึงประสงค์ 

 6. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร รวมทั้งช่วยเหลือในการ 

วางแผน เพื่อแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานภาพ   
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 7. เพื่อช่วยเหลือครูให้ได้เข้าใจบทบาท ภาระหนา้ที่และมีเจตคตทิี่ดตี่อวชิาชีพครู 

 8. เพื่อช่วยประสานสัมพันธ์ และสร้างขวัญก าลังใจที่ดี ในการปฏิบัติงานของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

  

 หลักการนิเทศการศึกษา 

 

 1. หลักการเป็นผู้น า (Leadership) การนิเทศการศึกษาเป็นการใช้อิทธิพลของ

บุคคลที่จะท าให้เกิดผล 

 2. หลักความร่วมมือ (Cooperative) การนิเทศการศึกษาจะต้องเป็นการกระท า

ร่วมกันและรวมพลังทั้งหมด เพื่อแก้ปัญหาด้วยกันโดยยอมรับและยกย่องผลของความร่วมมือ

ในการปรับปรุงการเรียนการสอนจากหลายฝ่าย และท าหน้าที่ความรับผิดชอบชัดแจ้ง ในการ

จัดองคก์ร การประเมนิผลตลอดจนการประสานงาน 

 3. หลักการเห็นใจ (Considerateness) การนเิทศการศึกษาจะต้องค านงึถึงตัวบุคคล

ที่รว่มงานด้วยความเห็นใจ จะท าให้ตระหนักในคุณค่าของมนุษยสัมพันธ์ 

 4.  หลักการสร้างสรรค์ (Creativity) การนิเทศการศึกษาจะต้องท าให้ครูเกิดพลังที่

จะคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ แปลก ๆ และยืดหยุ่นการท างานด้วยตนเอง 

 5. หลักการบูรณาการ (Integration)  การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการ ซึ่งจะ

รวบรวมสิ่งกระจัดกระจายใหส้มบูรณ์มองเห็นเป็นรูปธรรมที่เชื่อมโยงต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกัน

 6. หลักการมุ่งชุมชน (Community) การนิเทศการศึกษาเป็นการแสวงหาปัจจัยที่

ส าคัญในชุมชนและการปรับปรุงปัจจัยเหล่านั้น เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น 

 7. หลักการวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการวิเคราะห์การนิเทศการศึกษา

เกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ในอนาคต การก าหนดจุดประสงค์ที่ต้องการล่วงหน้า การ

พัฒนาทางเลือกเพื่อปฏิบัติให้บรรลุถึงจุดประสงค์ และการเลือกทางปฏิบัติที่เหมาะสม รวมทั้ง

การประเมนิผลการปฏิบัติที่ชัดเจน    

 8. หลักการการยืดหยุ่น (Flexibility) การนเิทศการศึกษาต้องอาศัยความสามารถที่

เปลี่ยนแปลงได้ และพร้อมเสมอที่จะสนองความต้องการตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 

 9. หลักวัตถุวิสัย (Objectivity) การนิเทศการศึกษายึดหลักว่าคุณภาพที่เป็น ผลมา

จากหลักฐาน ตามสภาพความเป็นจรงิมากกว่าความเห็นสว่นบุคคล  

 10. หลักการประเมิน (Evaluation) การประเมินการนิเทศการศึกษาเน้นความจริง

โดยการวัดผลและประเมินผลที่แน่นอน และวัดหลายอย่างซึ่งหมายถึงการประเมนิตามสภาพ 
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  กระบวนการนิเทศการศึกษา 

 

 กระบวนการนเิทศการศึกษา  หรือขั้นตอนการนิเทศการศึกษาที่ได้วางไว้อย่างเป็น

ระบบ ดังนี้ 
 1. การส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ การนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุม สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ จุดเด่นจุดด้อย หรือ

ปัญหาต่าง ๆ ออกจากกัน และจัดอันดับความส าคัญ เพื่อการนเิทศการศึกษา 

 2. การวางแผนการนิเทศการศึกษา โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ปัญหา หรือ 

ความต้องการ ในการนิเทศบางอย่างจ าเป็นต้องให้ความรู้แก่ครู  หรือบุคลากรบางอย่างต้อง 

เพิ่มเติมทักษะปฏิบัติและบางอย่างเป็นเรื่องเจตคติ ผู้นิเทศควรมีการวางแผนด าเนินการนิเทศ 

อย่างเป็นระบบชัดเจนและต่อเนื่อง 

 3. การด าเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการที่วางไว้โดยน าไปสู่การปฏิบัติจริง 

ในขณะที่ด าเนนิงานใช้กระบวนการประสานงาน หรืออ านวยการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 4. การวัดและประเมินผลการนิเทศการศึกษา เมื่อมีการด าเนินงานควรมี การวัด

และประเมินผลการนิเทศการศึกษา จึงจะทราบว่าแผนการนิเทศการศึกษาที่วางไว้  บรรลุผล

ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือไม่ มากน้อยเพียงไร มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพื่ อการ

ปรับปรุงแก้ไข 

 5. การสรุปและรายงานผลการนิเทศการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อการ 

เผยแพร่ หรอืการน าไปสู่การปฏิบัติตอ่ไป 

 

 รูปแบบการนิเทศ 

 

 การนิเทศการศึกษานั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเชื่อในแต่ละ

ช่วงเวลาซึ่งสามารถจ าแนกรูปแบบการนิเทศออกเป็นแบบต่าง ๆ ดังนี้  

 1. การนิเทศแบบประชาธิปไตย เป็นการนิเทศที่ค านึงถึงมนุษยสัมพันธ์ และการ

ท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะเพื่อร่วมกันปรับปรุง แก้ไขการสอนให้มีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์

แก่นักเรียนและเป้าหมายของการศึกษามากที่สุด โดยมีวิธีด าเนินการ คือ ใช้วิธีประเมินผลตนเอง

โดยครูและผู้นิเทศร่วมกันประเมินผลงานที่เกี่ยวข้องกับสภาพการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นการ

ค้นหาสิ่งที่จ าเป็น ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ได้และต้องมีการนิเทศ แล้วประเมินผลทุกระยะ

ตลอดเวลาดว้ย ลักษณะงานนิเทศการสอนนั้นจะเป็น ดังนี้   
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  1.1 ความร่วมมือ ผู้นิเทศจะท างานร่วมกับครูทุกคน และช่วยกันแสดงความคิด 

โดยร่วมมอืกันหลาย ๆ ฝา่ย 

  1.2 ขอบเขตงานกว้าง ครอบคลุมตัวการทุกชนิดที่มีผลกระทบต่อการเรียน  

การสอน  

  1.3 ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรและในฐานะเพื่อนร่วมงานระหว่างครู หรือศึกษานิเทศก์

กับครู  

  1.4 สภาพการนเิทศ เป็นเพียงการทดลองเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ 

ไม่มีอะไรตายตัว เมื่อประชุมร่วมกัน ลงความเห็นเป็นอย่างใดก็ลองน าไปท า ขณะลงมือท าครู

ต้องพิจารณาด้วยว่าได้ผลเพียงใด ถ้าไม่ได้ผลก็ปรึกษากันใหม่แล้วแก้ไขเรื่อยไปไม่ว่าด้าน

หลักสูตร แบบเรียนหรอืวิธีสอน (สันต ์ ธรรมบ ารุง, 2526 : 81–82)  

 2. การนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ เป็นการน าเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์

ในการนิเทศ ท าให้การนิเทศการสอนด าเนินไปอย่างมีระบบ มีเหตุผลเชื่อถือได้มีหลักฐาน

ปรากฏเด่นชัด มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศ

แบบวิทยาศาสตร ์มีกระบวนการท างานอยู่ 6 ขั้นตอน ดังนี้  

  2.1 ส ารวจและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การส ารวจปัญหานั้นสามารถท าได้

หลายวิธี เชน่ 

   - การประชุมสัมมนาครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน  

   - ใชแ้บบสอบถาม  

   - ใชแ้บบสังเกตการสอน  

   - ฯลฯ  

  เมื่อได้ข้อมูลแล้วก็น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นปัญหา โดยการตั้งสมมติฐาน 

และทดสอบสมมตฐิาน  

  2.2 ล าดับความส าคัญของปัญหา ต้องค านึงถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนโยบาย

ของโรงเรียน หน่วยงานที่สังกัด นโยบายการศึกษาของชาติและผลที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่ได้รับการ

แก้ไข  

  2.3 ตั้งจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาที่เลือกแล้ว  

  2.4 สร้างและเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหา โดยเลือกทางเลือกที่เหมาะสมมาใช้   

  2.5 น าวิธีแก้ปัญหาที่เลือกแล้วไปท าการทดลองอย่างมีแผนการทดลอง จากนั้น

สรุปผลการทดลอง น าไปปรับปรุงแก้ไข  

  2.6 น าไปใชจ้รงิ และประเมินผล  
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 การนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ จะเน้นการท างานอย่างมีระบบ ตามขั้นตอนของ

กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร ์ดังนัน้การนเิทศแบบนี้ คือสามารถพิสูจน์ได้ ทดลองได ้

จงึนับว่าเป็นการนเิทศที่มหีลักเกณฑท์ี่ด ี 

 3. การนิเทศแบบคลินิก หมายถึง การแนะแนวปฏิบัติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการ

สอนของครใูนห้องเรียน ตลอดจนโครงการด าเนินงานและวิธีที่จะปรับปรุงการเรียนของนักเรียน

โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้นิเทศ เป็นรากฐานการจัดการ

นิเทศแบบคลินกิมีหลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่งที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา

ได ้คือ การนเิทศแบบคลินกิของ Acheson และ Gall ซึ่งมีขัน้ตอนท างาน 3 ขั้นตอน คือ  

  3.1 การประชุมปรึกษาหารอื เป็นขั้นที่ผู้นิเทศจะเปิดโอกาสให้ครูระบายความคิด 

วิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียนการสอน และความต้องการที่เขามีอยู่ ความมุ่งหวังในวิชาชีพของ

เขากับผูน้ิเทศก์ แล้วหาแนวทางให้เขาแก้ปัญหาของเขา จากนั้นอาจจะเสนอแนวทางแก้ปัญหา

ให้เขาภายหลัง  

  3.2 การสังเกตการสอน เป็นขั้นที่ผู้นิเทศจะสังเกตการสอนของครูตามข้อตกลง

กับครู แล้วบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ และพฤติกรรมการสอนของครูอย่างละเอียด  

  3.3 การประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับ ผู้นิเทศก์และครูจะทบทวนข้อมูลของการ

สังเกตการสอน ผู้นิเทศก์จะสนับสนุนให้ครูวิเคราะห์การสอนของตนเอง แล้วร่วมกับครูหา  

แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้น  

 4. การนิเทศแบบเชิงเน้นวัตถุประสงค์ เป็นการนิเทศการสอนแบบหนึ่งที่มีระบบ

และแนวทางปฏิบัติชัดเจน มีจุดมุ่งหมาย เฉพาะเจาะจง ชัดเจน ในการปรับพฤติกรรมการสอน

ของครูให้ดีขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกระบวนการนิเทศ

กระบวนการนเิทศแบบนีป้ระกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้  

  4.1 ขั้นประชุมวางแผน ขั้นนี้ผู้นิเทศก์จะประชุมปรึกษาหารือกับครูผู้สอนเพื่อ  

วางแผนการนเิทศ เปิดโอกาสให้ครมูสี่วนร่วมในการนเิทศอย่างเต็มที่ซึ่งมีอยู่ 4 ประการ ดังนี้  

   4.1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ส าหรับการนิเทศ เป็นวัตถุประสงค์ที่ระบุว่า 

ครูผู้สอนจะต้องปรับปรุงเรื่องอะไร ซึ่งอาจมาจากความต้องการพัฒนาตนของครู หรือมาจาก

อุปสรรคในการจัดการสอนที่ครูเผชิญอยู่หรืออาจมาจากการนิเทศที่ผู้นิเทศและครูได้ร่วมกัน

วเิคราะหไ์ว ้ 

   4.1.2 เขียนแนวทางแก้ปัญหา โดยผู้นิเทศก์กับครูร่วมกันหาแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาของครูผูส้อน แล้วก าหนดเป็นพฤติกรรมสนับสนุนวัตถุประสงคไ์ว ้ 

   4.1.3 สร้างแบบฟอร์มการนเิทศขึ้น  
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   4.1.4 ก าหนดเวลา สถานที่ในการนเิทศ   

  4.2 ขั้นสังเกตการสอน เมื่อเตรียมการในขั้นที่ 1 พร้อมแล้ว ก็ด าเนินการสังเกต

การสอนตามวัน เวลา สถานที่ที่ก าหนด ผู้นิเทศก์จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน

ของครูอย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ครูทราบภายหลัง   

  4.3 การประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับ การประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับ ผู้นิเทศก์จะ

บอกครูผู้สอนเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของเขาว่าเป็นอย่างไร สิ่งที่ครูก าหนดให้ดูนั้น ครูท า

ไดต้รงช่ัวโมงหรอืไมอ่ย่างไรและมพีฤติกรรมใหม่ที่เป็นปัญหาและต้องการให้ความช่วยเหลืออีก

หรอืไม่  

 การนิเทศการสอนเชิงเน้นวัตถุประสงค์ เป็นการนิเทศอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ 

เพราะมีหลักการที่ให้อ านาจแก่ครู ก าหนดสิ่งที่เราต้องการพัฒนา ท าให้การนิเทศได้ตรงจุด

ยิ่งขึ้น   

 5. การนิเทศแบบวิมังสา หมายถึง วิธีการเชิงกระบวนการ การร่วมมือกันระหว่าง 

ผูน้ิเทศก์กับผูร้ับการนเิทศ เป็นรายกลุ่มย่อยหรอืเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ ไตร่ตรอง ตรวจสอบ 

หาเหตุผล พิจารณาข้อยิ่งหย่อนในการจัดการเรียนการสอน คิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุงข้อยิ่ง

หย่อนนั้น ๆ ขั้นตอนการนิเทศแบบวิมังสามีขั้นตอนส าคัญและรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน 

ดังนี้  

  ขั้นที่ 1 วิเคราะหป์ัญหาการเรียนการสอน  

   1) ผู้นิเทศก์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศอาจเชิญเป็นกลุ่ม

หรอืรายบุคคล สื่อ เครื่องมือที่ใชใ้นขั้นตอนนี้ คือ แบบบันทึกข้อมูลของผูร้ับการนเิทศ  

   2) ผู้นิเทศก์พิจารณาผลการเรียนของนักเรียนที่ผู้รับการนิเทศรับผิดชอบ

หรือวิชาที่ผู้รับการนิเทศสอนอยู่ ซึ่งเป็นผลการเรียนที่บันทึกไว้อย่างเป็นหลักฐานอย่างน้อย 2

ภาคเรียนทีผ่า่นมา  

   3) ผูน้ิเทศก์และผู้รับการนิเทศร่วมกันวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน  

   4) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์ ความแปรปรวน 

เพื่อดูว่าผลพัฒนาขึ้นหรือยังไม่พัฒนาสื่อ เครื่องมือที่ใช้ คือ ตารางวิเคราะห์และบันทึกผลการ

วเิคราะหก์ารเรียนการสอน  

   ผู้นิเทศก์ควรมีเครื่องคิดเลขที่สะดวกในการค านวณหาค่าดังกล่าวมาได้

รวดเร็วและมีความรูใ้นการแปลผลการวิเคราะหด์้วย 
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  ขั้นที ่2 วิเคราะหจ์ุดเด่น จุดด้อย  

   1) ผู้นิเทศก์ชี้น าผู้รับการนิเทศ ให้ร่วมไตร่ตรองวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยมี 2 

กรณี ดังนี้  

    - กรณีที่ผลพัฒนาขึ้น ผู้นิเทศถามชี้น าให้ผู้รับการนิเทศไตร่ตรอง ระลึก

ว่าได้ท ากิจกรรมอะไรบ้าง ในการสอนที่ผ่านมา (จุดเด่น) ท าไมจึงท าเช่นนี้ (แรงดัน) ให้ผู้รับ 

การนเิทศบันทึกไวใ้นตารางวิเคราะหผ์ล  

    - กรณีที่ผลยังไมพ่ัฒนา ผูน้ิเทศต้องอธิบายจุดด้อยของการแปลผล ค่าเฉลี่ย

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน การแปรปรวนที่เป็นปัญหา เป็น

อุปสรรคขัดขวางการท ากิจกรรมใหน้้อยลง ใหบ้ันทึกผลการวิเคราะหล์งในตารางวิเคราะห์ผล  

   2) ผูน้ิเทศก์และผูร้ับการนิเทศ ร่วมสืบค้น วเิคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ กิจกรรม 

ลดแรงดงึ เพิ่มแรงดัน โดยใชแ้บบบันทึกผลการวิเคราะหก์ารเรียนการสอน  

  ขั้นที่ 3 วางแผน ผู้นิเทศก์และผู้รับการนิเทศ น ากิจกรรมที่บันทึกไว้ในแบบ

บันทึกผลการวิเคราะห์การเรียนการสอนมาก าหนดกิจกรรม 2 ลักษณะ คือ  

   1) กิจกรรมเป้าหมาย  

   2) กิจกรรมที่น าเป้าหมาย และก าหนดวัน เดือน ปทีี่ปฏิบัติ ผูน้ิเทศก์และผู้รับ

การนเิทศลงนาม สื่อ / เครื่องมือทีใ่ชใ้นขั้นตอนนี้ คือ แบบบันทึกผลการนิเทศ  

  ขั้นที่ 4 ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง ผู้รับการนิเทศ ด าเนินการตามกิจกรรมที่

ก าหนด บันทึกกิจกรรมแต่ละครั้ง และวัน เดือน ปี และผลที่ได้รับจากการท ากิจกรรมนั้น สื่อ

และเครื่องมือทีใ่ช ้คือ แบบประเมินผลการด าเนนิงานของผูร้ับการนเิทศ  

  ขั้นที่ 5 ประเมินผล ผูน้ิเทศก์กับผูร้ับการนิเทศพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อร่วมประเมิน

การนิเทศ ตรวจสอบข้อย่อหย่อนในการปฏิบัติตามกิจกรรม วิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงาน 

สื่อ เครื่องมือทีใ่ช ้คือ แบบประเมินผลการด าเนนิงานของผูร้ับการนิเทศ  

 6. การนเิทศแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การนิเทศการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่มุ่งการ

มสี่วนร่วมระหว่างผูน้ิเทศก์และผูร้ับการนเิทศ ในการรว่มแสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหาและ

เจรจาตกลงใจที่จะด าเนินการร่วมกัน ถึงการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ทุกคนมีสิทธิ์

เท่าเทียมกันในการด าเนินการร่วมกัน ตามวิถีทางประชาธิปไตยโดยใช้เสียงของสมาชิกส่วน

ใหญ่เป็นหลัก และเรยีกว่าเป็นการนเิทศแบบพึ่งพา และควรใช้พฤติกรรมดังกล่าว ให้เหมาะสม

กับสถานการณแ์ละเหตุการณ ์คือ  

  6.1 ใช้เมื่อครูและผู้นิเทศก์ มีระดับความเช่ียวชาญในประเด็นปัญหานั้น ๆ 

ใกลเ้คียงกัน  
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  6.2 ใช้เมื่อครูและผู้นิเทศก์ต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกันและน ามา

แลกเปลี่ยนประสบการณซ์ึ่งกันและกัน  

  6.3 ใช้เมื่อครูและผู้นิเทศก์ต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกันในประเด็น

ปัญหานั้น ๆ  

  6.4 ใช้เมื่อครูและผู้นิเทศก์ต้องการให้มีการพิจารณาปัญหาร่วมกันอย่างถี่ถ้วน 

และรอบคอบหรอืครูต้องการมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ  

 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดกระบวนการนิเทศ

แบบมสี่วนร่วม ไว ้5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 2) การ

วางแผนและก าหนดทางเลือก 3) การสร้างสื่อและเครื่องมอื 4) การปฏิบัติการนเิทศ และ  

5) การประเมนิผลและรายงานผล โดยมีรายละเอียดดังนี ้

  1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ : เป็นขั้นเริ่มต้นที่จะได้

ข้อมูลเพื่อน าไปประกอบในการวางแผนและก าหนดทางเลือก ผู้นิเทศก์จ าเป็นจะต้องท าการศึกษา

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง สิ่งแรกที่จะต้องท าคือ ส ารวจสภาพปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลทั้งภายใน

และภายนอก จ าแนกข้อมูลปัจจัยเบือ้งต้นทางด้านกายภาพ เชน่ 

   - อาคารสถานที่  

   - สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  

   - สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ  

   - จ านวนครู จ านวนนักเรียน ศักยภาพของครู  

   - กระบวนการเรียนการสอน  

   - กระบวนการบริหาร  

   - กระบวนการนเิทศ  

   - คุณภาพนักเรียน  

   - การส ารวจความคิดเห็น ความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนการสอน มีปัญหาด้านใดบ้าง ควรจะปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างไร 

ต้องการที่จะให้โรงเรียนพัฒนาด้านใดเป็นการเร่งด่วน โดยล าดับความส าคัญ 1, 2, 3  

  2) การวางแผนและก าหนดทางเลือก : การวางแผน เป็นการเริ่มต้นของการ

ก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย หลักการท างาน ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานงาน จากข้อมูลที่ได้

ก าหนดจะพัฒนาตามความส าคัญล าดับ 1, 2, 3 คณะครูทุกท่านระดมความคิด สร้างทางเลือก 

และเลือกทางเลือกที่สามารถท าไดแ้ละเกิดประโยชน์สูงสุด เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ กิจกรรม 

ช่วงเวลาด าเนนิการ แหลง่ทรัพยากรที่ใชส้นับสนุน  
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  3) การสร้างสื่อและเครื่องมือ : หลังจากผู้นิเทศก์และครูได้ร่วมกันวางแผน

ก าหนดทางเลือกในการนิเทศแล้วขั้นตอนต่อไปคือ ผู้นิเทศก์และครูผู้สอนต้องร่วมกันสร้างสื่อ

และเครื่องมือเพื่อใช้ในการด าเนินการนิเทศ สื่อและเครื่องมือที่สร้างขึ้น ต้องได้รับการยอมรับ

และเห็นพ้องต้องกันก่อนจะใชป้ฏิบัติการนิเทศ เครื่องมอืที่ใชใ้นการนิเทศจะแตกต่างกันไป ตาม

กิจกรรมการนเิทศ เชน่ 

   - เครื่องมือในการประชุมปฏิบัติการ  

   - เครื่องมือเยี่ยมช้ันเรียน  

   - เครื่องมือสังเกตการสอน  

   - เครื่องมือในการประชุมปรึกษาหารอื  

  4) การปฏิบัติการนเิทศ : การปฏิบัติการนิเทศ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด ซึ่งเป็น

ขั้นตอนที่ผู้นิเทศก์กับผู้รับการนิเทศ ตกลงกันไว้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร จะเป็นเพียงการเยี่ยมช้ัน

เรียนหรอืประเมินเอกสารหลักฐาน หรือการสังเกตการสอนในช้ันเรียน ควรเป็นแบบมีส่วนร่วม 

โดยผูน้ิเทศก์มสี่วนร่วมในการท าหนา้ทีบ่างอย่างในชั้นเรียน เชน่ ช่วยสอน ช่วยตอบค าถาม ช่วย

หยิบอุปกรณ์ การทดลอง ร่วมสังเกตการสอน จดบันทึกอย่างย่อ ๆ ในขณะท าการสังเกตการ

สอนตลอดตามที่สอน  

  5) การประเมินผลและการรายงานผลการนิเทศ : การประเมินผลการนิเทศ 

เป็นกระบวนการที่ต้องรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และ

ความส าเร็จในการปฏิบัติการนิเทศ โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่ผู้นิเทศก์และครูได้ร่วมกัน

สร้างขึน้โดยมีขั้นตอนการประเมนิดังนี้  

   5.1) การประเมนิประสิทธิผล แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ   

    ระยะที่ 1 ประเมินสภาพเมื่อเริ่มต้น เป็นการประเมินความพร้อมในด้าน

ต่าง ๆ ก่อนจะเริ่มปฏิบัติการนิเทศ เช่น ความพร้อมของครู ระบบการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม

ทางกายภาพหรอืคุณภาพด้านต่าง ๆ ที่มอียู่แล้ว  

    ระยะที่ 2 เป็นการประเมินสภาพระหว่างปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบความ  

ก้าวหน้า  

    ระยะที่ 3 เป็นการประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน ตรวจสอบผล

ตามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหรือไม ่ไดต้ามเกณฑ์ทีก่ าหนดหรอืไม ่ 

   5.2) เปรียบเทียบผลที่ได้กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ผลจากการประเมินการ

ปฏิบัติการนิเทศ จะน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้ตามเป้าหมาย
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แล้วพิจารณาตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด มีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

ต่อไป  

   5.3) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้เกี่ยวข้อง ผลการประเมินที่ประมวลไว้

นั้นผูน้ิเทศก์จะต้องรายงานให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบโดยเฉพาะครูผู้สอนจะต้องทราบอย่าง

ชัดเจนว่า กระบวนการเรียนการสอนของตนเป็นอย่างไร ควรปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น

ตรงจุดไหน  

 นอกจากนีแ้ล้วยังมผีูเ้สนอรูปแบบการนเิทศแบบอื่น ๆ อีก ที่น่าสนใจและได้รับการ

ยอมรับอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. การนิเทศแบบพาคดิ พาท า 

  1.1 ความหมาย 

  การนิเทศแบบพาคิด พาท า  หมายถึง การนิเทศการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม

ของผูน้ิเทศก์และผูร้ับการนเิทศ วางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร เพื่อให ้

นักเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด 
  1.2 หลักการ 

  หลักการนิเทศแบบพาคิด พาท า การพัฒนาแบบพาคิด พาท า เป็นการพัฒนา 

โดยการมีส่วนร่วมคิด อันประกอบด้วยศึกษานิเทศก์   ผู้บริหารและเพื่อนครูด้วยกันโดยมี  

ความเช่ือวา่ 

   1.2.1 การที่พัฒนางานได้ดี ต้องมีเพื่อนคู่คิดที่เป็นกัลยาณมิตร 

   1.2.2  การคิดร่วมกัน  / การท างานร่วมกัน ท าให้การท างานมีความสุข และ 

ประสบความส าเร็จ  

   1.2.3 การท างานที่ยาก ถ้ามีเพื่อนที่มีความช านาญและมีความสามารถใน

การปฏิบัติงานจะท าให้งานประสบผลส าเร็จ  

   1.2.4 การสรา้งศรัทธา เพื่อให้เพื่อนครูยอมรับ และเกิดความสนใจใฝ่รู้ที่จะ 

ปรับปรุงการเรียนการสอน 

   1.2.5 การสาธิตรูปแบบการสอน เพื่อแสดงให้ประจักษ์ว่าการสอนที่เน้น 

นักเรียนเป็นส าคัญนั้นท าได้จริง และสามารถน ารูปแบบไปประยุกต์ใชใ้นชั้นเรียนได้ 

   1.2.6 การร่วมคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูต่างมีประสบการณ์ในการสอนที่ 

แตกต่างกัน สมควรที่จะได้พบปะกันอย่างสม่ าเสมอ ร่วมคิดแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนซึ่งกัน 

และกัน 
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   1.2.7  การติดตามประเมินผลตลอดกระบวนการ บันทึกการนิเทศอย่าง 

สม่ าเสมอและรับฟังข้อมูลย้อนกลับ ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อสร้างสังคมแห่งการ 

เรียนรู้ขึ้นใหมแ่ละต่อเนื่อง  

  1.3 ขั้นตอนการนเิทศแบบพาคิด พาท า 

   1.3.1 ขั้นส ารวจขอ้มูล ศึกษาสภาพปัญหาความต้องการโดยผู้รับการ นิเทศ

และผู้นิเทศก์ร่วมกันวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยและสิ่งที่ต้องการพัฒนาโดยเรียงล าดับ  ปัญหา

และความตอ้งการ 

   1.3.2  ขั้นก าหนดเป้าหมาย ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาให้

ชัดเจน เลือกสื่อหรอืเครื่องมือที่ใชใ้นการปรับปรุงและพัฒนา ก าหนดวิธีการพัฒนาร่วมกัน 

   1.3 .3  ขั้นพัฒนาบุคลากร โดยการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 

เติมเต็มซึ่งกันและกันในสิ่งที่ตอ้งปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรอืพัฒนา 

   1.3.4  ขั้นส่งเสริมสนับสนุน สื่อหรือ นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริม

ความรู ้ความเข้าใจของบุคลากรยิ่งขึ้น 

   1.3.5 ขั้นสรา้งเครื่องมอืติดตาม และประเมินผล เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

   1.3.6  ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดจากการนิเทศแบบพาคิด พาท า ซึ่งมี 

ข้อมูลด้านความรู้ความเข้าใจของผู้รับการนิเทศ ข้อมูลทักษะปฏิบัติหรือพฤติกรรมการเรียน 

การสอน ของผู้รับการนิเทศ ข้อมูลด้านเจตคติของผู้รับการนิเทศ และข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์  

ทางการเรยีนของนักเรียนซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากการนเิทศแบบพาคิด พาท า 

   1.3.7  ขั้นสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งขั้นตอนนีอ้าจจัดใหค้รูน าเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแบบเวทีหรือนิทรรศการน าเสนอ

ผลงานเพื่อความช่ืนชมในผลงานร่วมกัน 

 

 2. การนิเทศแบบให้ค าปรึกษาแนะน า / เสนอแนะ (Coaching) 

  2.1 ความหมาย 

            อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล  (2556 : 1-3) ได้เขียนการนิเทศแบบให้ค าปรึกษาแนะน า

โดยใหค้วามหมายว่า การนเิทศแบบใหค้ าปรึกษาแนะน าเป็นการพบปะกันระหว่างผู้นิเทศกับครู 

โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentor เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรให้

สามารถ  ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแนะน าหรือเรียนรู้จากผู้ช านาญ (Coach) 

ในลักษณะที่ได้รับค าแนะน าหรอืเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติงาน  
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  2.2 วัตถุประสงค์  

  การนเิทศแบบให้ค าปรึกษาแนะน ามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ครูผู้เข้าร่วมพัฒนา

มีสมรรถนะของครูดี ครูเก่ง เป็นครูมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถจัดการเรียนรู้  ได้

อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

             2.3 ขั้นตอนการนเิทศแบบโค้ชช่ิง   

  ขั้นตอนการนเิทศแบบโค้ชช่ิงมี 4 ขั้นตอนเขียนเป็นสัญลักษณ์ คือ CQCD  

   2.3.1 C-Compliment หมายถึง การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เชี่ยวชาญ

ที่ท าหน้าที่เป็น Coach เป็นผู้ให้ค าแนะน าด้วยการสร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างความ ไว้วางใจ

ความสบายใจ ยินดีร่วมในแนวทางของ Coaching Techniques ด าเนินการศึกษา ข้อมูลของผู้ที่

รับการแนะน า เช่น จุดเด่น ผลงานเด่น ความชอบ อัธยาศัยจุดอ่อน จุดที่ต้อง ปรับปรุง ข้อมูล

ต่าง ๆ ควรบันทึกไว้อย่างเป็นระบบมีความเหมาะสมและน าข้อมูลมาเป็น แนวทางในการสร้าง

สัมพันธภาพ ได้แก่ การชมเชยหรอืการสรา้งบรรยากาศเพื่อการเชื่อมโยง ไปสู่ขัน้ต่อไป 

   2.3.2 Q-Question หมายถึง การถามเน้นการถามในเชิงขอความคิดเห็น

ไม่ให้ผู้ตอบจนมุมหรือเกิดความไม่สบายใจที่จะตอบค าถาม  ซึ่งผู้เป็น Coach อาจจะใช้ความ 

เหมาะสมของผู้รับค าแนะน าและสภาพปัญหา เช่น คิดว่าผม  /  ดิฉันจะช่วยอะไรได้บ้างคิดว่ามี  

วิธีการ อะไรบ้างที่แก้ปัญหานี้ คุณคิดว่าถ้าใช้วิธีการนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างจะต้องมี 

ข้อดีและข้อจ ากัด คุณคิดว่าวิธีนี้อะไรคือข้อดี อะไรคือข้อจ ากัด คุณคิดว่าข้อจ ากัดนั้น ๆ จะมี 

ทางแก้ไข หรอืควรท าอย่างไรหรอื จะหาทางออกอย่างไร ในสภาวะหรือในสภาพเช่นนี้ คุณคิด 

ว่าถ้าคุณจะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น มีอะไรบ้างที่เราควรท าที่คุณคิดว่า “ไม่ดี, ยังไม่ดีคืออะไร 

บ้าง” “คุณคิดว่ามีอะไรบ้างที่คุณต้องการเสริมเพิ่มเติม เป็นต้น 

   2.3.3 C-Correct หมายถึง การเสนอแนะแนวทางแก้ไขในขั้นตอนนี้  

ผู้เช่ียวชาญ  (Coach) ควรให้ความส าคัญในขั้นตอนที่สืบเนื่องจากขั้นที่สอง (Question) โดยน า 

ค าตอบของผู้รับค าแนะน ามาวิเคราะหแ์ละน าเสนอในส่วนที่ยังบกพร่อง แล้วสังเคราะห์เป็นแนว

การปฏิบัติหรอืการพัฒนางานในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน และในขั้นตอนนี้ควรก าหนด 

บทบาทในการปฏิบัติแตล่ะเรื่องชัดเจน 

   2.3.4 D-Demonstrate หมายถึง การน าข้อเสนอหรือแนวทางที่ตกลงกันไว้ 

ในขั้นตอนของ C-Correct หรือแผนการใช้นวัตกรรม ซึ่งผู้รับค าแนะน าเป็นผู้ปฏิบัติ ผู้เป็น 

Coach เป็นผู้แนะน าอย่างใกล้ชิด บางครัง้ Coach อาจตอ้งท าการสาธิตด้วย 

 การนิเทศแบบให้ค าปรึกษาแนะน าประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดีก็ขึ้นอยู่กับผู้เป็น 

Coach ต้องเป็นผู้เช่ียวชาญ และเป็นผู้ที่รับค าแนะน ายอมรับและมีความเหมาะสมกับการสอน 
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แนะเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มย่อยใช้ได้กับบุคคลทุกกลุ่มทั้งการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร

และครู 

 

 3. การนิเทศโดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตร 

 กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ สามารถน าไปใช้ในการนิเทศการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ได้ซึ่งเป็นการน าหลักธรรมความเป็นกัลยาณมิตรมาใช้ตามสาระของหลักอริยสัจสี่ สาระ 

ส าคัญของกระบวนการกัลยาณมิตรนเิทศ มีดังนี ้

 ประการแรก คือ การสร้างพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ระหว่าง

ผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้นิเทศก์กับผู้รับการนิเทศ ครูกับศิษย์ นักเรียนกับเพื่อน พ่อ แม่ลูก พระสงฆ์

กับอุบาสกและอุบาสิกา การสร้างเสริมคุณธรรมนั้น เริ่มต้นด้วยศรัทธา ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องกับ

การนเิทศ จงึตอ้งจัดกิจกรรมและใช้สื่อการนเิทศ เพื่อสร้างความศรัทธาและความไว้วางใจ 

 ประการที่สอง การน าหลักกัลยาณมิตรมาผสมผสานในกิจกรรมทุกขั้นตอน ซึ่งถ้า

ได้จ าแนกกัลยาณมิตรธรรม 7 ตามหลักการสอนแล้วสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้นิเทศก์ที่เป็น

กัลยาณมติร ตอ้งมสีิ่งต่อไปนี้ 

  1. มีคุณลักษณะที่นา่เคารพและนับถือ 

  2. มีคุณสมบัติคอื ความรู ้ภูมปิัญญา ประพฤติดี เป็นผู้ฝึกหัดอบรมตนอยู่เสมอ

สามารถสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดกับผูร้ับการนเิทศได้อย่างดี 

  3. มีคุณธรรม คือ การอดทน ตั้งใจนิเทศด้วยความเมตตา ผู้นิเทศก์เป็น

กัลยาณมติรจงึมคีวามจริงใจ มีความรูจ้รงิ มีใจกว้าง นิเทศได้แจ่มแจง้และชัดเจน 

 ประการที่สาม คือ การจัดขั้นตอนการนิเทศ ไม่ว่าเป็นการปรึกษาหารือ การ

แนะน า หรือการฝึกอบรม ต้องเป็นไปตามหลักอริยสัจสี่ เน้นความรู้จริงในทุกข์ ค้นคว้าหาเหตุ

ของทุกข์ มุ่งปฏิบัติตามแนวอรยิมรรคเพื่อน าไปสู่สภาวะการพ้นทุกข์ทั้งสิ้น 

 ประการที่สี่ มีความส าคัญอย่างยิ่งคือ ความเมตตากรุณาและความจริงใจที่ทุก

ฝา่ยมีศรัทธาต่อกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันแก้ปัญหา ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือ ต่างเรียนรู้

ซึ่งกันและกัน ทั้งนีม้ิได้หมายความว่าบุคคลจะขาดความมั่นใจในตนเอง หรือประเภทคอยพึ่งพา

ผูอ้ื่นอย่างเดียว ต้องสามารถผสมผสานวิธีการฝึก ฝึกหัดอบรมตนเองกับวิธีการพึ่งพาและการ

ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างดีด้วย ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการกัลยาณมิตรล้วนต้อง

อาศัย ทักษะการสื่อสาร ท าความเข้าใจกัน ต้องฝึกการคิดวิเคราะห์ร่วมกัน ช่วยกันหาข่าวสาร

ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโต้แย้งกัน ในการจัดล าดับปัญหา วิธีการและจุดหมายของภาวะ

พ้นปัญหา ขั้นตอนเหล่านี้ จะช่วยผ่อนคลายความหวาดกลัว และลดอัตตาของแต่ละคนได้โดย
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อัตโนมัติ เพราะได้รู้ซึ้งถึงความยากล าบากที่ได้เผชิญร่วมกันได้อิ่มเอมกับความส าเร็จที่

สามารถชว่ยกันขจัดปัญหาได้ ดังแผนภูมิตอ่ไปนี ้

 

ขั้นตอนการนิเทศตามกระบวนการกัลยาณมิตร 

 

 

      8. การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาตามแนวทางที่ถูกต้อง 

 

7. การจัดล าดับจุดหมายของสภาวะพ้นปัญหา 

6. การรว่มคิด วิเคราะหค์วามเป็นไปได้ของการแก้ปัญหา 

 5. การก าหนดจุดหมายหรือสภาวะพ้นปัญหา 

 

4. การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

  3. การรว่มคิดวิเคราะหเ์หตุของปัญหา 

 

2. การก าหนดและจัดประเด็นปัญหา 

1. การสร้างความไว้วางใจตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 น่าคบหา 

 น่ายกย่อง รู้จักพูด ให้เหตุผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ อดทนต่อถ้อยค า 

   แถลงเรื่องราวลึกซึง้ได้ ไม่ชักจูงใจไปในทางเสื่อมเสีย 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงขั้นตอนการนิเทศตามกระบวนการกัลยาณมิตร 

 

สภาพบริบทของสถานศกึษา 

 

 ความหมายของค าว่าบริบท 

 

 ค าว่า บริบท ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน หมายความว่า สิ่งที่อยู่รอบ  ๆ 

เมื่อน ามาใช้กับค าว่าสถานศึกษา จึงหมายถึงสภาพพื้นที่ตั้งของสถานศึกษา ในเมืองนอกเมือง 

ชนบท พื้นที่ทุรกันดาร บนยอดดอย แหล่งชุมชนแออัด สลัมหรือติดกับทะเล เป็นต้น รวมถึง

มรรค 

นิโรธ 

สมุทัย 

ทุกข์ 
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ความเป็นอยู่ของผู้ปกครองหรือประชาชน สภาพเศรษฐกิจการเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 

 

 สภาพบริบทของสถานศึกษา 

 1.  โรงเรยีนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 

  1.1 สภาพทั่วไป  

  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศกึษา) ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 อ าเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่ 50200  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 053-395501 

โทรสาร 053-495501 e – Mail address : bcddoisaket@hotmail.co.th Website : www.bcd. 

ac.th เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเนื้อที่ 32 ไร่ 1 งาน 

68.1 ตารางวา เขตพื้นที่บริการครอบคลุม 8 หมู่บ้าน มีบุคลากรครูจ านวน 30 คน นักเรียน 

603 คน  

  1.2 ปัจจัยภายนอก  

   1.2.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสภาพสถานที่ตั้งของชุมชนตั้งในพื้นที่

ราบเขตเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด จ านวน 3 หมู่บ้าน และในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลเชิงดอย 

จ านวน 5 หมูบ่้าน มีพื้นที่ตดิต่อกัน สภาพสังคมมีความเข้มแข็ง เนื่องจากมีสภาพการเป็นสังคม

ญาติพี่น้อง และมีพื้นที่นอกเขต บริการโรงเรียน ได้แก่ พื้นที่ต่างต าบล อ าเภอที่น านักเรียนมา

เรียนร่วม สภาพการคมนาคม มีความสะดวกในการเดินทางมาเรียน โดยมีผู้ปกครองมาส่ง 

และรถยนต์รับ ส่งนักเรียนประจ า 

   สภาพชุมชนเป็นชุมชนใหญ่ มีวัฒนธรรมที่หลากหลายเนื่องจากมีหลายชน

เผา่ ได้แก่ ชาวไทยพืน้เมือง ชาวไทยใหญ่ ชาวไทยอิสลาม ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยลื้อ และ 

ชาวไทยภูเขา ต่างก็มีวัฒนธรรมที่มเีอกลักษณ์ของตนเอง อย่างไรก็ดีวัฒนธรรมดังกล่าว ไม่เป็น

อุปสรรคในการอยู่ร่วมกัน เนื่องจากมีการนับถือศาสนาพุทธร่วมกัน ยกเว้นชาวไทย  อิสลาม 

ส่วนจุดออ่นที่พบในด้านสังคมและวัฒนธรรม คือสถาบันครอบครัวมีปัญหาการหย่าร้าง 

กันมาก และปัญหาเสียชีวติของบิดา มารดาก่อนวัยอันควรเนื่องจากโรคเอดส์ 

   1.2.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

   ชุมชนท้องถิ่นต าบลดอยสะเก็ด เป็นชุมชนเมือง เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอ 

ดอยสะเก็ด จึงมีความเจริญก้าวหน้าในด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีเป็นอย่างมาก มีการ

ให้บริการ ข้อมูลสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตทั้งของทางราชการและของเอกชน มีการเชื่อมโยง 

mailto:bcddoisaket@hotmail.co.th
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เครือขา่ยครอบคลุมพืน้ที่  

   สิ่งที่เป็นอุปสรรคด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร คือ การให้องค์ความรู้ที่

ถูกต้อง ในการใชง้านโรงเรียนได้จัดกระบวนการสอนทั้งสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(คอมพิวเตอร์) การสอนด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมแต่ไม่เพียงพอกับจ านวนความต้องการ

ของนักเรียน และประชาชน เนื่องจากขาดเครื่องมือสื่ออุปกรณ์จ านวนมากอีกประการของภาค 

เอกชน มีการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน  

   1.2.3 ด้านเศรษฐกิจ   

   สภาพชุมชนต าบลเชิงดอยมีจุดเด่นเนื่องจากมีตลาดสดประจ าอ าเภอ ตลาด 

สินค้านานาชนิด เป็นที่แลกเปลี่ยนสินค้าและการเป็นตลาดกลาง นอกจากนี้ยังมีธนาคารพาณิชย์

จ านวน 3 แหง่ และมีสหกรณ์ทั้งภาคออมทรัพย์และภาคการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ 

รับจ้าง การค้าขาย การให้บริการและการเกษตรรายได้ของประชากร โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

อย่างไรก็ตามอุปสรรคที่พบของรายได้มีลักษณะการกระจุกในกลุ่มค้าขาย และกลุ่มที่มีฐานะ

ดั้งเดิม ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมีมาก   

   1.2.4 ด้านกฎหมายและการเมือง  

   สถานภาพในเชิงกฎหมายของภาคราชการ ในด้านการปฏิรูปการศึกษา  

โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกฎหมายที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มี

ส่วนร่วมขององค์กร ชุมชน ท้องถิ่น ครอบครัว สถานประกอบการและมีทิศทางการจัดการศึกษา

ที่เป็นรูปธรรม สิ่งที่เป็นอุปสรรคการด าเนินการแก่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ มีจ านวนมาก 

การบังคับใช้ล่าช้าไม่ทันก าหนดเวลา และความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ความขัดแย้ง ค่อนข้างสูงใน

ทุกระดับ 

   ด้านการเมือง ในภาครัฐบาลมีแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่าง

ชัดเจน แต่แนวทางปฏิบัติค่อนข้างล่าช้า มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการค่อนข้าง

บ่อย นโยบายเชิงปฏิบัติมีการปรับเปลี่ยนตามด้วย ความสับสนของฝ่ ายปฏิบัติมีมากต้อง

ปรับเปลี่ยน ยุทธศาสตร ์ ส่วนการเมอืงท้องถิ่นยังไม่มีนโยบายด้านการศึกษาที่ชัดเจน การโอน

ถ่ายภารกิจ การศึกษาไม่เป็นไปตามก าหนด การช่วยเหลือสนับสนุนจากท้องถิ่นมีน้อย  เป็น

อุปสรรคอย่างมากในการจัดการศกึษาโดยการมสี่วนรว่ม  

  1.3 ปัจจัยภายใน  

   1.3.1 ด้านโครงสรา้งและนโยบายโรงเรยีน  

   โรงเรียนมีโครงสร้างการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้ทุกภาค 

ส่วนมีส่วนร่วมการบริหารงานในรูปแบบองค์คณะบุคคล สิ่งที่เป็นจุดอ่อนในด้านการก าหนด 



86 

 

โครงสร้างและนโยบาย ได้แก่ การประสานงานด าเนินการ การประชาสัมพันธ์ ท าความเข้าใจ 

ต่อบทบาทอ านาจหน้าที่ในองค์คณะบุคคล ผูป้กครองนักเรียน และประชาชนโดยทั่วไป  

   1.3.2 ด้านบริหารจัดการ  

   โรงเรียนได้จัดให้มีการบริหารจัดการโดยท้องถิ่น ก าหนดให้มีธรรมนูญ

โรงเรียน แผนกลยุทธ์โรงเรียนเป็นกรอบทิศทางจัดการศึกษาและมีแผนปฏิบัติการเป็นแผน 

ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น  จุดอ่อนที่เป็นอุปสรรคการ 

บริหารจัดการ การมสี่วนรว่มที่ไม่จริงจัง โดยผู้น าท้องถิ่นไม่ให้ความส าคัญในการจัดการศึกษา 

ของภาคราชการ ระเบียบ กฎหมายไม่เอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา การท าความ 

เข้าใจตระหนักถึงการพัฒนาคนยังไม่ชัดเจน  

   1.3.3 ด้านปัจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  

   โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทั้งภาคประชาชนในการ

บริจาคที่ดนิ การก่อสร้างอาคารเรยีน การสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์มาโดยตลอด และมีผู้อุปถัมภ์ 

ปัจจัยในการจัดการศกึษาอย่างพอเพียง ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการบริจาค เพื่อ

พัฒนาการศกึษา  

   1.3.4 ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน  

   โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล เป็นเงินอุดหนุน

ทางการศึกษาและเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณ 

สนับสนุนภายใต้กรอบการบริหารงบประมาณ จุดอ่อนการระดมทรัพยากรมาจัดการศึกษา  

ด้านความคดิ ที่ว่ารัฐจัดการศกึษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย จงึเป็นปัจจัยส าคัญต่อการรณรงค์ระดม 

ทรัพยากร และมีปัญหาในเชงิปฏิบัติประสิทธิภาพทางการเงินโรงเรียนมีแผนการบริหารจัดการ 

โดยแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นการควบคุมก ากับจุดอ่อนในการบริหารงบประมาณมีข้อจ ากัด 

เชิงระเบียบปฏิบัติมากไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการ  และการโอนเงินงวดไม่ตรงก าหนด

ระยะเวลา  

   1.3.5 ด้านปริมาณและคุณภาพบุคคลากร  

   โรงเรียนมีจุดแข็งที่มจี านวนครูมีความรู ้มคีวามสามารถ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ 

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่และครูส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนท้องถิ่น

เป็นอย่างดี จุดอ่อนโรงเรียนขาดแคลนครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะการดนตรี 

เป็นต้น  และการพัฒนาครูใหไ้ด้มาตรฐานวิชาชีพ  
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   1.3.6 ด้านผลผลติและการบริการ  

   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการประเมินตามมาตรฐานของ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับพอใช้ จุดอ่อนที่ต้องพัฒนาหลักสูตร 

กระบวนการจัดการเรยีนการสอน ดา้นสื่ออุปกรณ์การสอน ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ 

อนามัย นักเรียนได้รับการพัฒนาโดยจัดอาหารกลางวันทุกคน นมพร้อมดื่ม การจัดกิจกรรม 

พัฒนาด้านร่างกายได้มาตรฐานเด็กไทย ส่วนที่เป็นจุดอ่อนมีกลุ่มนักเรียนที่เป็นโรคอ้วนจาก

การรับประทานอาหารไม่ถูกต้องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สิ่งที่

ต้องพัฒนาด้านความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยการให้บริการ โรงเรียนจัดบริการด้านห้องสมุด 

สนามกีฬา หอ้งประชุมบริการนักเรียน เยาวชน ประชาชน และหนว่ยงานทางราชการ  

 สรุป โดยรวมสถานภาพบริบทของโรงเรียนต่อการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

(การศึกษาภาคบังคับ) โรงเรียนบ้านเชิงดอยได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ 

ศกึษาให้สอดรับกับนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน การเร่งรัดคุณภาพทางการศึกษาเพื่อยกระดับความรู้ และ

ความก้าวหน้าให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการส่งเสริม รัก

การอ่าน พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดระบบการ 

จัดการความรู้สาระเพิ่มเติมสอดรับกับหลักสูตรสถานศึกษา ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของ 

โลกบนพื้นฐานความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน 

โดยวัดผลการผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับชาติ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนอย่าง 

เสมอภาคและความเป็นธรรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนให้ก้าวล้ า น าเทคโนโลยี 

เปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับช้ันได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

แท็บเล็ต เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี 2558  

 

 2. โรงเรยีนสันทรายหลวง 

  2.1 สภาพทั่วไป  

  โรงเรียนสันทรายหลวง ตัง้อยู่เลขที่ หมู ่9 ต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชยีงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210 โทรศัพท์ 053-490225 โทรสาร 053-854753 e-mail 

: Sansailuang_sansai@hotmail.com / website : www.sssl.ac.th  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การ 

ศกึษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 2 เปิดสอนตั้งแตร่ะดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี

เขตพื้นที่บริการ แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา รวม 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3 บ้าน
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ข้าวแท่นหลวง หมู่ 4 บ้านสันทรายหลวง หมู่ 5 บ้านท่อ หมู่ 8 บ้านสันทรายก้อม หมู่ 9 บ้าน   

ปินดก ต าบลสันทรายหลวง หมู่ 7 บ้านคอกหมูป่า ต าบลสันนาเม็ง ส่วนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น รวม 4 หมูบ่้าน ในต าบลสันนาเม็ง ต าบลสันทรายหลวง ต าบลสันทรายน้อย และต าบล 

สันพระเนตร จ านวนนักเรียน 643 คน ครู 33 คน  

  2.2 ปัจจัยภายนอก  

  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม โรงเรียนสันทรายหลวงตั้งอยู่ในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท

อยู่ใกล้ที่ว่าการอ าเภอสันทราย ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวง การเดินทางสะดวก

สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวอ าเภอเมืองเชียงใหม่อย่างสะดวกและรวดเร็ว อยู่ติดกับอ าเภอแม่ริม 

อ าเภอดอยสะเก็ด อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรและรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือ  

ศาสนาพุทธ มีประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเหมือนอ าเภออื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ 

เช่น งานบุญสลากภัตร งานปอยหลวง งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน งานศพ งานแห่เทียน 

เข้าพรรษา เป็นต้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อ  

ครอบครัว 3,001-40,000 บาท  

 แหล่งการเรียนรู้ โรงเรียนสันทรายหลวงมีแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ 

ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทาง 

ภาษา มีแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกโรงเรียนในด้านการท าข้าวแต๋น โคม ตุง 

ขนมไทย หมากสุ่ม หมากเบ็ง วัด ได้แก่ วัดบ้านท่อ วัดสันทรายหลวง วัดข้าวแท่นหลวง วัดข้าว

แท่นน้อย วัดร้องเม็ง  ที่ว่าการอ าเภอ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอสันทราย โรงพยาบาลชุมชน  

โรงพยาบาลสันทราย  เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน โรงงานผลิต

เฟอร์นิเจอร์ เครื่องปั้นดินเผา กระดาษสา  ค่ายลูกเสือแม่ออน ค่ายนเรศวร ค่ายแทนคุณ  สวน

สัตว์ สวนพฤกษศาสตร์แม่ริม มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

   2.2.1 โอกาส  

     1) โรงเรียนสันทรายหลวง มีกลไกขับเคลื่อนจากส านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา และ

เครือขา่ยการมีสว่นร่วมในระดับสถานศกึษา  

     2) การเข้ามามีสว่นร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  

ท าให้นักเรียนได้เรยีนรู้ตรงกับความตอ้งการของท้องถิ่น  

     3) ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นความส าคัญของการศึกษาส่งบุตรหลาน 

เข้าเรียนในระดับที่สูงขึน้  
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     4)  ผู้ปกครองนอกเขตบริการศรัทธา ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนท าให้ 

จ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้น  

     5) สถานศกึษาอยู่ใกล้ส่วนราชการหลายหน่วยงาน และเป็นแหล่ง

ชุมชนที่มีความเจรญิ ส่งผลให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรูท้ี่หลายหลายภายในชุมชน 

   2.2.2 ข้อจ ากัด  

    1) ผูป้กครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป ค้าขายเกษตรกรรม

จงึท าให้ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าที่ควร  

    2) วัฒนธรรมต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาจากสื่อต่าง ๆ เช่น  แฟช่ันการ 

แตง่กาย การคบเพื่อนตา่งเพศท าให้นักเรียนบางสว่นเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์    

    3) ผู้ปกครองที่มีฐานะดีและมีความพร้อมด้านการเงินนิยมส่งบุตร 

หลานไปเรียนในเมืองในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือโรงเรียนเอกชน นักเรียนส่วนใหญ่ค่อนข้าง  

ขาดความพร้อมในหลายด้าน  

  2.3 ปัจจัยภายใน  

   2.3.1 จุดเด่น 

    1) โรงเรียนสันทรายหลวงมีปัจจัยภายในที่เอื้อต่อการพัฒนาประกอบ 

ด้วย บุคลากร การบริหารจัดการ สื่อ อุปกรณ์ สภาพแวดล้อมและงบประมาณ โรงเรียนได้รับ

การคัดเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนในฝันระดับดเีด่นประจ าอ าเภอ (รุ่นที่ 3) จากส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน และเป็นโรงเรียนแกนน าในการพัฒนาสุขภาพ  

     2) ครูในโรงเรียนสันทรายหลวงนอกจากมีครบตามอัตรา ครู 1 : 

นักเรียน 20 คน  ครูมีวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป และวุฒิการศึกษาปริญญาโท 

จ านวน 11 คน ครูมีวทิยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 17 คน ครูส่วนใหญ่สอนตรงวิชาเอก มี

ความสามารถด้านการใชส้ื่อเทคโนโลยี นอกจากนี ้โรงเรียนยังมีครูอัตราจา้งอีก 4 คน   

     3) ผู้บริหารเป็นผู้น าในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์แก่บุคลากรใน

สถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างทีมงานในระดับปฏิบัติ ระดับการก ากับ ติดตาม  และ

ประเมินผล มีบุคลากรที่รับผิดชอบแผนงาน  / โครงการที่มีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการ

อย่างตอ่เนื่อง  

   4) ด้านการบริหารจัดการ มีการทบทวน ปรับปรุงกลยุทธ์ตามนโยบาย

ใหเ้หมาะสมกับบริบทแต่ละปี พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ส่งเสริม

การมสี่วนรว่มทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางการบริหารและการจัดการศึกษา และมีการนิเทศ ติดตาม

ประเมินและรายงานผลอย่างตอ่เนื่อง 



90 

 

   5) ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และสภาพแวดล้อม การจัดซื้อ จัดหาสื่อ 

วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพยากรเน้นที่ความคุ้มค่า เพียงพอและเหมาะสม สนับสนุนการใช้ สื่อ วัสดุ 

อุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเหมาะสม พัฒนาสื่อ 

วัสดุ อุปกรณ์ให้ทันสมัยเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง  

   6) ด้านการเงิน สนับสนุนงบประมาณในการบริหารแผนงาน  / 

โครงการอย่างคล่องตัว เพียงพอและเหมาะสมมคีวามโปร่งใสในการบริหารจัดการ มีการใช้เงิน 

อย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณ  จาก

องค์กร ปกครองสว่นท้องถิ่น ชุมชน   

 

 3. โรงเรยีนบ้านหนองปลามัน    

  3.1 สภาพทั่วไป  

  โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 

เขต 2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 053-

3301032  โทรสาร 053-3011032 e – Mail address : npm25@hotmail.com Website : www.  

npm.ac.th เปิดสอนตั้งแตร่ะดับช้ันอนุบาล 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 มีเนื้อที่ 32 ไร่ 1 งาน 

68.1 ตารางวา เขตพื้นที่บริการจ านวน 8 ชุมชน อัตราส่วนครู 25 คน ต่อ นักเรียน 300 คน  

  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนบ้านหนองปลามันมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มี

ประชากร  จ านวน 4,472 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดสว่างเพชร องค์การ 

บริหารส่วนต าบลห้วยทราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยทราย  บ้านหนองปลามัน 

อาชีพหลักของชุมชน คือ การเกษตรท าสวนล าไย ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ กลองสะบัดชัย ฟ้อนเล็บ ซอ

พื้นเมือง ดนตรีพื้นเมือง ฟ้อนดาบ  ตบมะผาบ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ 

ประถมศึกษา อาชีพหลักคือ การเกษตร รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 35,000 บาท 

จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3 คน แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ วัดสว่างเพชร วัดต าหนัก 

ธรรมนิมิต วัดวาลุกการาม วัดแม่แอน วัดชลประทาน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยทราย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการถักโครเชต์ 

และการปักผ้า ดนตรีพื้นเมือง งานประดิษฐ์ใบตอง การจักสานด้วยไม้ไผ่ ศาสนพิธี และ การ

นวดแผนไทย 

 

http://www.npm.ac.th/
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  3.2 ปัจจัยภายนอก  

   3.2.1 โอกาส สถานศกึษาตั้งอยู่ใกล้วัดสว่างเพชรเป็นโอกาสที่นักเรียนจะใช้ 

แหล่งเรียนรู้และร่วมกิจกรรม วันส าคัญ ทางศาสนา ใช้วัดเป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนการจัดกิจกรรมสนับสนุนการ 

พัฒนานักเรียนในทุกด้านทั้งในและนอกโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ 

ด าเนนิงาน วางแผนบริหารและพัฒนาโรงเรยีนอย่างต่อเนื่อง  

   3.2.2 อุปสรรค ผูป้กครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษามีอาชีพ 

เกษตรกรรม ให้ความส าคัญในเรื่องของการท ามาหากินของครอบครัวมากกว่าการศึกษาของ

บุตร เป็นอุปสรรคต่อการอบรมเลี้ยงดู การให้ค าแนะน าการเรียนการสอนส่งผลกระทบถึง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

  3.3 ปัจจัยภายใน  

   3.3.1 จุดเด่น  

     1) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ 

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ไม่มีปัญหาทางเพศและสิ่งมอมเมา ชื่นชอบงานศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป์ กีฬา มีระเบียบวินัย เป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ มีความกตัญญู มีความรับผิดชอบ สุภาพ 

นอบน้อม รู้จักประหยัด อดออม มีจิตใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่น มีความมุ่งมั่นใน การเรียน 

มีจิตสาธารณะ มมีารยาทดี รูจ้ักการไหว้ทักทายสวัสดี โรงเรียนมีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 

ล้านนาและวัฒนธรรมไทย โดยการให้นักเรียนเรียนรู้และมีทักษะการเล่นดนตรี พื้นเมือง (สะล้อ 

ซอ ซึง) การร าตบตะผาบ ฟ้อนเจิง ฟ้อนเล็บ ฟ้อนดาบ ตีกลองสะบัดชัย ร าถวายพระพร ร าวง

มาตรฐาน ส่งผลใหเ้ป็นเอกลักษณ์ของสถานศกึษา 

   2) โรงเรียนยังได้ด าเนินโครงการพิเศษแก้ปัญหาเด็กบกพร่องทางการ

เรียนรู้ ซึ่งประสบผลส าเร็จสามารถแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้โดยการใช้ดนตรี บ าบัด การให้

นักเรียนบรรเลงเครื่องดนตรีสะล้อ ซอ ซึง เพื่อฝึกสมาธิ แก้ไขปัญหาเด็กสมาธิสั้น และปัญหา

เด็กที่มีปัญหาที่มาจากศูนย์สงเคราะห์และมูลนิธิ ที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การลัก

ขโมย ไม่ซื่อสัตย์   

   3) ด้านการบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการได้

อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง 4 กลุ่มงาน มีการจัดระบบบริหารให้มีความเหมาะสมกับบริบท ของ

สถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการ 

บริหารจัดการ ให้สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นความ 

ส าคัญ ของการพัฒนาการจัดการศึกษาให้การสนับสนุน ให้ความเห็นชอบ ให้ข้อเสนอแนวทาง  
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และมีสว่นร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการ ระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนา นักเรียนได้เรียนรู้ รวมทั้ง

สืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ ท าให้เกิด  ความภาคภูมิใจ เป็น

แบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนท้องถิ่นท าให้สถานศึกษามีการพัฒนาขึน้ เป็นล าดับ  

   4) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ครูมีความรู้ 

ความสามารถ ส าเร็จการศกึษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน มีแผนการ

จัดการเรียนรู้ การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล การจัดกิจกรรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ 

เนื้อหาสาระความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน มีการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ 

สื่อประดิษฐ์ สื่อธรรมชาติและสื่อเทคโนโลยี สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน มีการประเมินความก้าวหน้า การวัดผลประเมินผลนักเรียนด้วยเครื่องมือ

และวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงอิงพัฒนาการนักเรียน น าผลการประเมินมาปรับปรุง

พัฒนาโดยฝ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

   5) ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาก าหนดมาตรฐาน

การศึกษา จ านวน 15 มาตรฐาน เป็นเป้าหมายของการพัฒนาการจัดการศึกษาและมีการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด โดยจัดท าแผนกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ที่ระบุโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย

อย่างตอ่เนื่อง   

   3.3.2 จุดควรพัฒนา  

    1) ด้านผลการจัดการศกึษา นักเรียนบางสว่นเป็นเด็กจากสถาน 

สงเคราะห์บ้านเวียงพิงค์ บ้านเด็กชายเชียงใหม่และจากมูลนิธิช่วยเหลือเด็กและสตรีต่าง ๆ มี

ปัญหาทางด้านสังคมถูกทอดทิ้ง ไม่มีบ้านอยู่ ขาดความรักและความอบอุ่นจากผู้ปกครอง บาง

คนเป็นเด็กติดเชือ้ ไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างเต็มที่ จึงส่งผลท าให้ผลการสอบ

ระดับชาติ (O – NET) ของนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ศลิปะและกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  

   2) ด้านการเรียนการสอน เน้นนักเรียนเป็นส าคัญแต่ขาดการน าผล

การประเมินไปใช้พัฒนาครูแต่ละคนอย่างสม่ าเสมอเป็นระบบ เช่น การส่งครูเข้าอบรมเพื่อพัฒนา

ในวิชาที่สอน การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้การประเมินการจัดการเรียนรู้ การประเมินแบบวัด 

แบบทดสอบของครูทุกคน 
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    3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ขาดการวิเคราะห์นักเรียนเป็น 

รายบุคคล ขาดการออกแบบการเรียนรู้ การจัดเตรยีมแผน การใชส้ื่อใหเ้หมาะสมกับกิจกรรม 

และการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

 

 4. โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 

  4.1 สภาพทั่วไป  

  โรงเรียนวัดสันกลางเหนอื ที่ตัง้เลขที่ 1 หมูท่ี่ 4 ต าบลป่าตัน อ าเภอเมือง จังหวัด 

เชยีงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 053-013390 

โทรสาร 053-013390 e–Mail address Watsanklangneur@ windowslive.com Website 

https://sites.google.com/site/watsanklangnuerschool/ เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึง

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาในรูปแบบ โรงเรียนรวมศูนย์ประจ า

ต าบล ปัจจุบันประกอบด้วยโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ และโรงเรียนบ้านมอญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 

ต าบลสันกลาง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนมีเนื้อที่ 2 ไร่  2 งาน  90 ตารางวา  

เขตพื้นที่บริการมีจ านวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 ต าบลสันกลาง อ าเภอสันก าแพง 

จังหวัดเชยีงใหม่ มีครู 12 คน ครูอัตราจา้ง 2 คน นักเรียน 227 คน 

  ชุมชนตั้งอยู่ในเขตติดต่อระหว่างเมืองกับชนบทท าให้มีความสะดวกสบายใน 

การคมนาคม เศรษฐกิจในชุมชนคล่องตัว มีโรงงาน หมู่บ้านจัดสรร ท าให้มีเงินหมุนเวียนในการ 

ประกอบอาชีพ อกีทั้งมีการอพยพของคนตา่งถิ่นที่เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชน เพื่อหางานท า ท าให ้

มีนักเรียนนอกเขตบริการมาเข้าเรียนในโรงเรียน เพราะนักเรียนเหล่านั้นอพยพติดตามผู้ปกครอง

นอกจากนี้ ชุมชนยังมีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม คือ ประเพณียี่เป็ง ประเพณีสรงน้ าพระ

ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีลอยกระทง ประเพณีฟ้อนผีมด ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 

บวชลูกแก้ว ปอยหลวง  เป็นต้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ป .4 อาชีพหลัก คือ 

รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว / ต่อปี 

เท่ากับ 3,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัวเท่ากับ 4 คน 

  4.2 โอกาส  

   1) โรงเรียนได้รับการสนับสนุน และความช่วยเหลือจากองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลสันกลาง ในด้านการศกึษาและงบประมาณเป็นอย่างด ี 

   2) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ประกอบด้วย  เฮือนล้านนา สวน

สมุนไพร เรือนเพาะช า บ่อเลี้ยงปลา ห้องสมุดขนาด 68 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 

mailto:Watsanklangneur@windowslive.com
https://sites.google.com/site/watsanklangnuerschool/
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3,000 เล่ม มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ส าหรับการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 3 เครื่อง 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ห้อง 

ห้องมัลติพ้อยท์ จ านวน 1 ห้อง  เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 30 เครื่อง โดยใช้เพื่อการเรียน  

การสอน 25 เครื่อง ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 5 เครื่อง สนามบาสเกตบอล ศาลากลางน้ า 

นอกจากนีย้ังมีแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น คือ วัดบ้านมอญ วัดสันกลางเหนือ วัดสัน

กลางใต้ วัดสีมาราม องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง สวนเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ศูนย์ปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ วัดพระธาตุล าปางหลวง 

วัดเจดีย์ซาวสุสานไตรลักษณ์ ศูนย์เซรามิค สวนสัตว์เชยีงใหม่ 

   3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 

โรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ได้แก่ พระอาจารย์นเรศ พระอาจารย์ศราวุธ  สุนฺทโร 

และพระธรนิด  พิศจารย์ เป็นครูพระสอนศีลธรรมให้ความรู้เรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี

ท้องถิ่น นางวิไล  วชัิยวงศ์ ให้ความรู้เรื่องการนวดแผนไทย การท ายาหม่อง พิมเสนน้ า   

  4.3 สภาพปัญหา  

  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ มีบริเวณคับแคบไม่มีสถานที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนบางกลุ่มสาระการเรียนรู ้เช่น วิชาพลศึกษา เกษตร จงึท าให้นักเรียนมีโอกาส 

ได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในการท างานไม่เต็มตาม 

ศักยภาพเท่าที่ควร และนักเรียนส่วนใหญ่มาจากการย้ายติดตามผู้ปกครองเพื่อมาหางานท า 

ท าให้นักเรียนมีการย้ายเข้าและย้ายออกเป็นประจ าเป็นสาเหตุที่ท าให้มีนักเรียนออกกลางคัน 

อีกทั้งผูป้กครองจ านวนมากอ่านหนังสอืไม่ออก เพราะเป็นคนต่างด้าว ส่งผลต่อการพัฒนาการ 

เรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงท าให้นักเรียน 

บางสว่น อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทางโรงเรียนต้องช่วยกันแก้ไขต่อไป 

  4.4 จุดเด่น  

  สถานศกึษามีการจัดองค์กร   / โครงสรา้ง และการบริหารงานอย่างมีระบบ ครบ

วงจร ท าให้บรรลุเป้าหมายการศกึษาจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

มีหลักสูตรทีเ่หมาะสมกับนักเรียนและท้องถิ่น มสีื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการ

ส่งเสริมความสัมพันธ์และความรว่มมอืกับชุมชนในการพัฒนาการศกึษาอย่างตอ่เนื่อง  

  4.5 จุดที่ควรพัฒนา ครูทุกคนควรจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ   

ที่ตนรับผิดชอบ มีแบบประเมินผลตามตัวชี้วัด มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น 

การสอนโดยใช้โครงงาน การให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง การน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเมื่อ
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พบปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายให้  

สอดคล้อง ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ มีการวัดผลประเมินผล 

นักเรียนอย่างต่อเนื่อง น าผลจากการวัดผลประเมินผลมาแก้ไขหรือพัฒนานักเรียนต่อไป 

เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึน้ 

 

 5. โรงเรยีนวัดป่าตัน 

  5.1 สภาพทั่วไป  

  โรงเรียนวัดป่าตัน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ต าบลป่าตัน 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 

ศึกษาเชียงใหม่  เขต 1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

โทรศัพท์ 053-220-0770 โทรสาร 053-2200770 e–Mail address watpatan school@ 

hotmail. com  Website www.wptschool.ac.th เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่  1 ไร่ 1 งาน 68.1 ตารางวา เขตพื้นที่บริการมีจ านวน 2 ชุมชน มีครู

และบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 10 คน นักเรียน 130 คน   

  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนชานเมือง มีประชากรประมาณ 

2,263 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบประกอบด้วยบริษัท ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ อาชีพหลักของ

ประชาชน คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีท้องถิ่นที่เป็นที่ รู้จักกันโดยทั่วไป 

คือ ลอยกระทง สงกรานต์ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายได้โดย

เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 50,000 บาท 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ความรู้การท าอาหารพื้นบ้าน ประเพณีท้องถิ่น งาน

อาชีพในท้องถิ่น  

  แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ วัดป่าตัน วัดเจ็ดยอด วัดสวนดอก วัดพระสิงห์ วรวิหาร วัด

เจดีย์หลวง วัดต้นเกว๋น วัดสันป่าสักวรอุไร พืชสวนโลก ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง ค่ายตากสิน ไบเทค บางนา ศูนย์วิทยาศาสตร์ วัดวชิรธรรมสาธิต ชายทะเลบางแสน 

สวนสนุกดรีมเวิลด ์เป็นต้น 

  5.2 ปัจจัยภายนอก 

   5.2.1 โอกาส 

   สถานศึกษาได้รับสนับสนุนจากชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้าน

งบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนด้านการศึกษา มีแหล่ง 

เรียนรู้ในท้องถิ่นที่หลากหลาย สามารถน ามาใช้ในการจัดการศกึษาได้ 

http://www.wptschool.ac.th/
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   5.2.2 อุปสรรค  

   ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน เนื่องจากต้องประกอบ

อาชีพส่งผลใหก้ารดูแลพัฒนานักเรียนเป็นหนา้ที่ของสถานศึกษาเพียงฝ่ายเดียว  

  5.3 ปัจจัยภายใน  

   5.3.1 จุดเด่น  

    1) ด้านผลการจัดการศึกษา  

     นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด 

โดยสถานศึกษาจัดท ากิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่างหลากหลาย เช่น โครงการอาหารกลางวัน 

อาหารเสริม (นม) กิจกรรมการเรียนรูศ้ลิปะ ดนตรี กีฬา  

     นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

เป็นลูกที่ดขีองพ่อ แม ่ผูป้กครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ไม่มปีัญหาในการปกครอง 

     สถานศึกษาพัฒนาเอกลักษณ์ คือ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้

กิจกรรมอู้ค าเมือง กิจกรรมแต่งกายพื้นเมือง กิจกรรมอาหารพื้นเมืองทุกวันศุกร์ กิจกรรรม

ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามท้องถิ่น กิจกรรมรว่มประเพณีท้องถิ่น    

   สถานศกึษาจัดท าโครงการป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียนเป็นโครงการพิเศษ 

เพื่อป้องกันนักเรียนสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาการยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาล

เกี่ยวกับยาเสพติดและให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

ชุมชน มีการด าเนินงานโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย มีการ

ด าเนนิงานเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ  

   5.3.2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา  

    1) สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง

เป็นระบบ มกีารจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศกึษาและความต้องการ 

ของนักเรียน ชุมชน มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจร PDCA มีการบริหารงบประมาณ 

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้  

ครูได้รับการอบรมพัฒนา ทั้งความรู้ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและพัฒนาด้าน 

คุณธรรม จรยิธรรม ให้ครูได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าปีละ 20 ช่ัวโมง  

    2) คณะกรรมการสถานศกึษา มกีารจัดการดูแลสภาพแวดล้อมให้ถูก

สุขลักษณะ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย มีต้นไม้ร่มรื่น สวยงาม มีการจัดสภาพ 

แวดล้อมภายในอาคารให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ สถานศึกษามีการ 

พัฒนาเพื่อรักษามาตรฐานโดยด าเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ
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สอง และการประเมินคุณภาพภายใจสถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทุก

ประการ  

    3) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ครูได้รับ

การอบรมพัฒนาในวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อปี มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

ของครูทุกคน การตรวจสอบแบบทดสอบภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครูมีความเข้าใจเป้าหมายการจัด 

การศกึษาตามหลักสูตร มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยี  

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีการประเมินผล

นักเรียนตามสภาพจริงอิงพัฒนาการของนักเรียน ครูส่วนใหญ่มีการจัดท าผลงานวิจัยในช้ันเรียน

อย่างต่อเนื่อง ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในอย่างตอ่เนื่อง ใชม้าตรฐานในการพัฒนา 15 มาตรฐาน มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินการ มีการด าเนินงานตามแผน 

รวมทั้งนิเทศ ติดตาม ประเมินผล น าผลการประเมินมาใช้พัฒนางานอย่างเป็นระบบครบวงจร 

PDCA รวมทั้งสถานศึกษาได้รับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้น

สังกัดอย่างตอ่เนื่อง 

   5.3.2 จุดควรพัฒนา  

    1) ด้านผลการจัดการศึกษา นักเรียนบางส่วนขาดทักษะการใฝ่เรียน 

ใฝ่รู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ขาดทักษะความ 

สามารถด้านการคิดการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การใช้แผนผังความคิดและการสรุปเนื้อหาจาก 

เรื่องที่อ่าน รวมทั้งการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จ าลองต่าง ๆ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียนระดับชาติ (O-NET) ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ 

วิทยาศาสตร์ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมของครูบางส่วนไม่เป็นระบบ ไม่

ต่อเนื่อง และนักเรียนขาดความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้ตามหลักสูตรท าให้เรียนไม่ทันเพื่อนและ

ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิหลังเรยีน  

    2) ด้านการบริการจัดการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาบางส่วน 

ขาดการมีส่วนร่วมในงานบริหารวิชาการ ในส่วนของการวัดและการประเมินผลนักเรียน การ

นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของฝ่ายบริหารวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

เนื่องจากมีภาระงานมาก รวมทั้งขาดความรูค้วามเข้าใจกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน   

    3) ดา้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ครูบางส่วน

ขาดการจัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง การบันทึกผลการจัดการเรียนรู้
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ไม่ชัดเจน รวมทั้งการน าผลการประเมินแบบทดสอบของครู และแผนการจัดการเรียนรู้มาใช้ 

พัฒนาครูยังไม่เป็นระบบต่อเนื่อง  

    4) ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษามีการประเมินผลการ 

ด าเนินงานตามแผนงาน รวมทั้งการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน การประเมินผล

การด าเนินงานของบุคคลากรในสถานศึกษา โดยใช้วิธีการและแบบประเมินที่ไม่หลากหลาย 

การสรา้งเครื่องมอืการประเมนิบางโครงการไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 สมาน  ศรีเครือ (2550 : บทคัดย่อ) ท าการศึกษา เรื่อง การนิเทศเพื่อพัฒนาบุคลากร

ผลการวิจัยพบว่า การนิเทศงานเพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนวัดวังน้ าขาว ด้านการคัดเลือก 

ด้านการอบรมให้ความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทน ด้านการสื่อสาร ด้านการตัดสินใจ 

ด้านการมสี่วนรว่มในการปฏิบัติงาน ด้านการสนับสนุนและการยอมรับของผู้นิเทศก์งาน มีการ

ด าเนนิการอยู่ในระดับปานกลาง 

 สินโท  ปินะภา (2552 : 133) ท าการศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน 

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ปีการศึกษา 

2549 ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านมีการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานนิเทศภายในตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านพบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมี

ระดับการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศไม่แตกต่างกัน 3) การเปรียบเทียบระดับการ

ปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีระดับการปฏิบัติงาน

งานนิเทศภายในทั้งโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05     

4) ข้อเสนอแนะ 3 อันดับแรก คือ 1) ควรใหผู้้รับผิดชอบตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน

ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา 2) ต้องน าผลการประเมินจาก

การนเิทศภายในไปใช้ประโยชน์ และ 3) ให้ครูทุกคนมีสว่นร่วมในการด าเนินงานนิเทศภายใน 

 วราภรณ์  แสงพลสิทธิ์ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความต้องการการ

นิเทศการสอนของครูเครือข่ายโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม พบว่า ครูเครือข่ายโรงเรียน 

อัสสัมชัญแผนกประถม มีความต้องการการนิเทศการสอนด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการ 

จัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดประเมินผล และด้านการพัฒนา 

บุคลากรการสอนอยู่ในระดับมาก  
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 พัชรินทร์  ช่วยศิริ (2554 : บทคัดย่อ) ท าการวิจัย เรื่อง การศึกษาการด าเนินงาน 

นิเทศภายในของโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานนิเทศภายในของ

โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี ใน 5 ด้าน มีการด าเนินการดังนี้ 1) ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครู

โดยตรง มีการส่งเสริมให้ครูมีความรู้และให้การสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ

จัดการเรียนการสอน 2) ด้านการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม มีการพัฒนาให้ครูมีทักษะการ 

ท างานกลุ่ม เข้าใจบทบาทของตน รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามโครงสร้างการ

บริหารงาน 3) ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพครูมีการอบรมครูเพื่อพัฒนาทางวิชาชีพทั้งด้าน 

เทคนิคการสอน และการส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 4) ด้านการพัฒนาหลักสูตร ได้

ให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้บริหารสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และ

จัดการประชุม อบรม ติดตามและประเมินหลักสูตร 5) ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนมี

การด าเนินการใหค้รูน าการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 ศิริรัตน์  ชุมสาย ณ อยุธยา (2554 : บทคัดย่อ) ท าการวิจัย เรื่อง การด าเนินงาน

นิเทศภายในของโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า 1) 

การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ ได้มีการประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการ

เพื่อด าเนินงานนิเทศภายใน ได้วิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานนิเทศภายใน ส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติ

คือ สอบถามความต้องการการนิเทศจากครูผู้สอน เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมใน

การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการนิเทศ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูผู้สอน

ในเรื่องการด าเนินงานนิเทศภายใน 2) การวางแผนและก าหนดทางเลือก ได้ก าหนดเกณฑ์การ

ด าเนินงานนิเทศภายใน ก าหนดจุดมุ่งหมายและรูปแบบในการด าเนินงานนิเทศภายใน ก าหนด

บทบาทผู้นิเทศก์ภายใน และก าหนดบทบาทผู้รับการนิเทศภายใน ส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติ คือ 

ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานนิเทศภายใน จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานนิเทศ 

และสรุปผลการวางแผนในการด าเนินงาน และ 3) การสร้างสื่อ เครื่องมือและพัฒนาวิธีการได้

สรุปผลการใช้สื่อและเครื่องมือการนเิทศทุกครั้ง จัดสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศจากปัญหา

ที่พบและก าหนดสื่อ 

 กัลยา  เวียงนนท์ (2556 : บทคัดย่อ) ท าการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของครูผู้สอน 

ต่อการนิเทศภายในสถานศกึษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 

ศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีระดับความพึงพอใจต่อการนิเทศ 

ภายในด้านการศึกษาสภาพและความต้องการด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการนิเทศ  และ 

ด้านการประเมินผลอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการนิเทศภายใน  
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แต่ละด้านจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการด้านการ  

วางแผน ด้านการประเมินผลไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการปฏิบัติการนิเทศพบว่า แตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยครูผู้สอนที่มรีะดับการศึกษาต่ ากว่าหรือปริญญาตรี 

มีระดับความพึงพอใจตอ่การนิเทศภายในมากกว่าครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญา

ตรี และเมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในแต่ละด้านจ าแนกตาม

ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการด้านการปฏิบัติการ

นิเทศด้านการ ประเมินผลไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการวางแผนพบว่าแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานสูงกว่า 20 ปี ขึ้นไป 

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 - 20 ปี 

และต่ ากว่า 10 ปี  

 พิมพา  ศิริวงศ์ (2553 : บทคัดย่อ) ท าการวิจัย เรื่อง การด าเนินการนิเทศงาน

วิชาการภายในโรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม ส านักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัย พบว่า การด าเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม 

ส านักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก และ

เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน ประกอบด้วย ด้านการวางแผนการนิเทศ ด้านการเตรียมการนิเทศ 

ด้านการด าเนินการนิเทศด้านการสร้างขวัญและก าลังใจ และด้านการประเมินผลการนิเทศ มี

การปฏิบัติในระดับมากทุกด้านโดยด้านการสร้างขวัญและก าลังใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 

คือ ด้านการประเมินผลการนิเทศและด้านการการวางแผนการนิเทศและการเตรียมการนิเทศ 

มีคา่เฉลีย่ต่ าสุด 

 สุดธิดา  จันทร์มณี (2540 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการจัดฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูในสถาบันราชภัฏเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ในการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ควรมีแผนงานที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และมีแผนงานที่ ชัดเจน มีการชี้แจงนโยบายและ

วัตถุประสงค์ให้ทุกฝ่ายทราบก่อนการปฏิบัติ สถาบันราชภัฏควรมีวัสดุ อุปกรณ์ พาหนะให้

เพียงพอในการด าเนินการ มีการประสานงานที่สม่ าเสมอ มีการชี้แจงและก าหนดแนวปฏิบัติใน

การนเิทศให้ทุกฝา่ยเข้าใจบทบาทหนา้ที่ของตนเอง โดยจัดท าคู่มอืเพื่อประสานความเข้าใจ ควร

ก าหนดสัดส่วนจ านวนนักศึกษากับอาจารย์นิเทศก์ ควรก าหนดสัดส่วนการให้คะแนนนักศึกษา

ฝึกสอนที่แตกต่างกัน ส าหรับผู้นิเทศก์ที่มีสภาพแตกต่างกัน ควรมีการแจ้งให้นักศึกษาทราบ

หลักเกณฑ์การประเมินผล ควรมีการก าหนดภาระงานให้พอเหมาะกับเวลาในการปฏิบัติงาน 

ควรมีการเตรยีมความพร้อมให้แก่นักศกึษาในด้านเนื้อหา ทักษะ เทคนิคการสอน สื่ออุปกรณ์ 
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 พรฟ้า  ทองสุข (2012 : 1162-1164) ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง ความต้องการการ

นิเทศการสอนของครูผู้สอนโรงเรียนกอบวิทยา ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนโรงเรียนกอบวิทยา

มีความตอ้งการการนเิทศการสอน 1) ด้านหลักสูตรในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า มีความต้องการอันดับแรกคือ การเลือกเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร รองลงมาคือ การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา และด้านการเตรียม 

การสอน  2) ด้านการเตรียมการสอนในระดับน้อย ซึ่งความต้องการอันดับแรกคือ การจัดท า 

แผนการสอน รองลงมาคือ การเตรียมสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา 3) ด้านกิจกรรมการ

เรียนการสอนในระดับปานกลาง โดยมีความต้องการอันดับแรกคือ การจัดกิจกรรมการเรียน  

การสอนในรูปแบบต่าง ๆ รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ 

ลงมือปฏิบัติจริง 4) ด้านสื่อการเรียนการสอนในระดับน้อย โดยมีความต้องการ อันดับแรกคือ 

การผลิตและพัฒนาสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ รองลงมาคือ  การผลิตสื่อการสอนที่เป็น

เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เชน่ Website, Power point ด้านการวัดผลและประเมินผล และ 5) ด้าน

การวัดผลและประเมินผลในระดับปานกลาง โดยมีความต้องการอันดับแรกคือ วิธีการประเมิน

ตามสภาพจริง รองลงมาคือ การจัดท าขอ้สอบที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
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กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

Methodology Research         Research and Development (R&D) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธวิธี 

 พัฒนาโรงเรยีนเครอืข่ายฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู 

 พัฒนานักศึกษาฝกึประสบการณ์ 

 พัฒนาอาจารย์นเิทศก์ 

 สร้าง Website ฐานขอ้มูลสารสนเทศเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

- ผลการพัฒนาผู้บริหารสถานศกึษา ครูพี่เลีย้ง อาจารย์นิเทศ และนักศกึษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู 

- ความพงึพอใจของผู้บริหารสถานศกึษา ครูพี่เลีย้ง อาจารย์นิเทศ และนักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู 

โครงการวิจยั 

ยุทธวิธีการพัฒนาครูภาษาอังกฤษยุคใหม่สู่ครูมืออาชีพภายใต้บริบทของสถานศึกษา 

 ชุดพัฒนาการนเิทศนักศกึษาฝึกประสบการณ ์

วชิาชีพครู ได้แก่    

 ชุดท่ี 1 ผู้บริหารโรงเรียน    

 ชุดท่ี 2 ครูพ่ีเลีย้ง     

 ชุดท่ี 3 อาจารย์นิเทศก ์

 ชุดท่ี 4 นักศึกษาฝึกประสบการณว์ชิาชพีครู 

 

 ชุดพัฒนาครูพี่เลีย้ง และนักศกึษา 
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษา 
อังกฤษ ระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

การพัฒนาครูยุคใหม่สู่ครูมืออาชีพภายใต้ของสถานศึกษา 

บริบท 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     

สาระภาษาอังกฤษ 

 

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การวัดและประเมินผล 




