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ระพีพรรณ เจริญทัศนศิริ : การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเร่ืองการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน
ระดับมัธยมศึกษาส ําหรับครูในกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี (THE DEVELOPMENT OF THE ENGLISH
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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษ เร่ืองการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน       
ในระดับมัธยมศึกษา สํ าหรับครูในกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ และทักษะดานการ
สอนภาษาอังกฤษโครงงาน โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  2) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม         
3) การทดลองใชหลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงแกไขหลักสูตร โดยการวิจัยคร้ังนี้ ไดทดลองใชกับครูโรงเรียนมัธยม
ศกึษา สหวิทยาเขตเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี จํ านวน 30 คน แบบแผนการทดลองคือ One Group Pretest-Posttest Design           
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานครู นักเรียน ผูบริหาร 2) แบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ                  
3) หลกัสูตรฝกอบรม การสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 4) แบบประเมินผลกอนและหลังการอบรม 5) แบบสังเกตและสัมภาษณ
ระหวางการฝกอบรม 6) แบบประเมินความคิดเห็น 7) แบบสอบถามเพ่ือการติดตามผล การวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน การวิเคราะหเนื้อหา การทดสอบคาที แบบไมเปนอิสระตอกัน ( t –test dependent) ผลการวิจัยพบวา

1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการสรางหลักสูตรพบวานักเรียนมีความสนใจ และเห็นประโยชนของการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษโครงงาน ครูภาษาอังกฤษมีความรูในการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานพ้ืนฐานบาง แตจ ํานวนมากไมเคยเขารับการ 
อบรมหรือนํ ามาใชในการเรียนการสอน  และตองการฝกอบรม ผูบริหารสงเสริมการจัดฝกอบรม เพราะเห็นวาเปนการจัดการศึกษาที่
สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา  ผูเช่ียวชาญเห็นดวยกับการจัดฝกอบรม เพราะเปนการเรียนการสอนที่เกิดจากตัวผูเรียนครูผูสอน
ควรไดรับการอบรมเทคนิควิธีการสอนใหม และการฝกอบรม ควรจัดใหมีภาคปฏิบัติใหมาก

2. ผลการพัฒนาหลักสูตรไดหลักสูตรภาคทฤษฎ ีและภาคปฏิบัต ิมีองคประกอบดังนี ้ จุดมุงหมาย เนื้อหา วิธีการฝกอบรม
อปุกรณและสื่อ การวัดผลประเมินผล โดยเนื้อหาหลักสูตรประกอบดวย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษโครงงาน ตัวอยางการ
สอนภาษาอังกฤษโครงงานโดยใชหนังสือพิมพ การเขียนโครงการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน

3. ผลการทดลองใชหลักสูตรผูเขาอบรมใหความสนใจ และกระตือรือรนในการรับความรูซักถาม แสดงความคิดเห็นใน
การฝกปฏิบัติจริง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม นํ าเสนอผลการฝกปฏิบัติเปนที่นาพอใจ

4. ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขหลักสูตรพบวากอนและหลังการฝกอบรมครูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงานตางกันที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 และจากการประเมินหลังการอบรม พบวาหลักสูตรมีความเหมาะสมระดับ     
ปานกลางถึงมาก (x  อยูระหวาง 3.83 – 4.47) และจากการติดตามผลการฝกอบรมพบวาครูสวนใหญน ําความรูที่ไดไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง และปรับปรุงแกไขหลักสูตรโดยการเพ่ิมการแสดงตัวอยางการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน     
ดวยรูปแบบที่หลากหลาย และบัญชีค ําอธิบายศัพทการใชภาษาตามหนาที่ประกอบการเขียนโครงการ
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The purpose of this research was to develop the English teachers’ training program for the English project work course
at the secondary  level for teachers. There were 4 steps in the development process : 1.) to survey the fundamental data concerned.
2.) to develop an English teachers’ training program for the English project work course 3.) to implement the developed training
curriculum  4.) and to evaluate the developed training curriculum. The subjects of the study were 30 secondary-school English
teachers,  Muangsing Consortium, Kanchanaburi.The research method was One Group Pretest-Posttest Design. The instruments
employed for the data collection consisted of : 1) the questionnaires to collect the fundamental data, 2) the interview form for the
experts,  3) the curriculum of the English teachers’ training program,  4) the pre-post seminar evaluation form, 5) the form of the
observation and interview during the training, 6) the curriculum evaluation form, 7) the post-training record form.  The data were
analyzed by percentage, mean, standard deviation, content analysis, and t-test dependent. The results were as follows:

1. The preliminary data investigation revealed that the students were interested in English project work.
The English teachers knew the basic of English project work but not enough action in class. Many of them had not attended the
seminar.  Thus, they  required a training program for the English project work course.The school principals  agreed to support the
training program because they thought project work was important in education reform. The experts agreed with the idea of having
a training program for the teachers because they thought the project work  encouraged learners through independent studying.
They thought that the teachers should be trained in new techniques and the training should use a workshop approach.

2.      The curriculum which was developed resulted from the needs analysis (in the surveyed area). Consequently,
objectives, texts, training methods, media/teaching aides, evaluation and activities were added to create a complete curriculum.
The text included basic English project work, an example of teaching project work by newspaper, and writing project work.

3.       After training, it was found that teachers who participated in the seminar were enthusiastic to participate. They
were eager to ask questions, needed to have more practice and saw the importance of the seminar.

4.       After implementing the training curriculum, evaluation of teacher’s knowledge showed an improved awareness
of what  project work  is at a statistically significant  level ( .05). Post – training evaluations revealed that participants viewed the
training curriculum as fairly appropriate to very appropriate on a scale of 1-5  ( x   is between 3.83 – 4.47). After the evaluation
follow up, most of the teachers used the knowledge obtained from the seminar to develop their own teaching method. Also the
curriculum was improved by adding  alternative examples of  English project work and  lists of  English expressions.
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ขอบพระคุณทุกทานท่ีไมไดกลาวถึง แตมีสวนชวยใหงานวิจัยสํ าเร็จลุลวงดวยดี
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในประชาคมโลกที่ไดรับผลกระทบอยางมาก จากการ
เจริญเติบโตของเทคโนโลยี สารสนเทศในชวงปลายของคริสตศตวรรษที่ 20 เทคโนโลยีนี้สรางภาพ
โลกไรพรมแดนหรือโลกาภิวัตนขึ้น ทุกวันนี้จะมีสารสนเทศที่มีมวลมหาศาลเขามาในประเทศไทย 
สังคมไทย และคนไทย สารสนเทศเหลานี้สวนใหญเปนภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากล ระบบ
การศึกษาไทยในขณะนี้ จึงตองพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทยใหอยูในระดับที่
จะรับและเขาใจสารสนเทศภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี ตลอดจนสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสาร          
สารสนเทศไปยังประชาคมโลกไดถูกตอง และเหมาะสม ความสามารถทางภาษาอังกฤษของคน
ไทยทําใหประเทศไทยติดตอกับประชาคมโลกไดดวยความเขาใจอันดี อันจะกอใหเกิดสันติสุขใน
สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน ( กระทรวงศึกษาธิการ 2540 : 1 )  
               สังคมปจจุบันจนถึงอนาคตขางหนา มีความตองการทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห และแกไขปญหาดวยยุทธวิธีที่หลากหลายยิ่งกวาที่เคยเปนมาในอดีตเพราะ
บุคคลเหลานี้ตองดํารงชีวิตอยูในโลกที่กําลังเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และเต็มไปดวยขอมูลการ
จดัสรรบริบททางการเรียนรูที่เหมาะสมเทานั้นที่จะชวยใหบุคคลเหลานี้สามารถพัฒนาความรูขึ้นใน
ตนเองไดจากแหลงความรูที่มีอยูมากมายรอบๆตัวดวยมุมมองที่แตกตางกันและสรรคสราง (Jones 
1995, อางถึงในนาตยา ปลันธนานนท และคณะ 2542 :153) จึงเสนอบริบทหลักของการจัดการเรยีน
การสอนไว 5 ประการดังตอไปนี้ 1)การจัดการเรียนแบบใหมีสวนรวม 2) การจัดการเรียนแบบให  
มีการรวมมือกัน 3) การจัดการเรียนแบบสหวิทยาการและบูรณาการ 4) การจัดการเรียนการสอน
ตามลักษณะเฉพาะของบุคคล 5) การเรียนและการประเมินผลตามสภาพจริง  บริบทการเรียนเหลานี้
มุงเนนใหเกิดผูเรียนที่มีสวนรวมในการเรียนการสอน ซ่ึงแสดงออกดวยการ 1) รับผิดชอบการเรียน
ดวยตนเอง 2) เรียนอยางกระตือรือรน 3) เรียนอยางมียุทธวิธี และ 4) เรียนดวยการรวมมือกัน       
การเรียนการสอนจึงตองเปลี่ยนมาเนนองคประกอบที่แตกตางไปจากเดิม เชน การมีปฏิสัมพันธใน
การเรียนเพิ่มขึ้นของผูเรียน การประสานและรวมมือกันมากขึ้นในระหวางโรงเรียนกับโรงเรียนและ
โรงเรียนกับชุมชน การรวมมือกันระหวางครูกับผูเรียนในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งครูจะ
เปลี่ยนบทบาทมาเปนผูอํานวยความสะดวก (นาตยา ปลันธนานนท และคณะ 2542 : 153)  
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        ในการเรยีนภาษาตางประเทศไมวาจะเปนภาษาใดจดุมุงหมายยอมเหมือนๆกัน โดยทั่วไปแลว
มักจะมจีุดมุงหมายที่จะพัฒนาปญญาของผูเรียน ใหผูเรียนสามารถใชภาษานัน้ในการสื่อสารกับ 
ชาวตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม และเปนที่เขาใจกันไดในหมูชนนอกจากนีย้งัมุงเนนให   
ผูเรียนเขาใจถงึวัฒนธรรม  และการดํารงชีวิตของชนชาติเจาของภาษานั้นๆไดอยางถองแทขึ้น
สามารถใชภาษานั้นๆ เพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพ และการศกึษาตอในขั้นสงูและศึกษา  
ตอตางประเทศได (สุมิตรา อังวัฒนกุล 2540 : 1-2) อนึ่งแนวทางการจดัการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษโครงงานนี้มีความสอดคลองกับปรัชญา แนวคิด วิธีสอน ที่ผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเชี่ยวชาญในการจัดการศกึษา คาดหวังเปนมิติใหมของการสรางคนใหมีความรูสามารถในการใช
ความรูใหเกิดประโยชน เรียนแลวนําไปใชไดรวมทั้งพัฒนาทักษะทางสังคมในการทาํงานรวมกับ
ผูอ่ืนมีความ  รับผิดชอบ การประสานประโยชนเกื้อกูลกันรูจักการวางแผนการทํางานและกลา
แสดงออก      ภาษาอังกฤษโครงงานจึงเปนมิติใหมของการสรางองคความรูของตัวผูเรียน สราง
วิธีการเรียนรูของตนเอง และมีความภาคภูมใิจในผลงานทีป่รากฏ วิชานีจ้ึงตอบสนองการเรียนรูให
ผูเรียนเกง ดี มสุีข และยังเปนการจุดประกายความเชื่อม่ันของผูสอน ในการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการแนวใหม    เปนรูปแบบใหมที่เปนประโยชนทั้งผูสอนและผูเรียนอยางแทจรงิ(พรรณีย บวั
โต 2542 : 21)               หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 ไดมุงพัฒนาความสามารถใน
การใชภาษาสื่อสารในสถานการณตางๆ ไดถูกตองตามหลักภาษาและความเขาใจวฒันธรรมอัน
หลากหลาย เพือ่การเขาสูสังคมของเจาของภาษาไดเหมาะสม และสามารถถายทอดวฒันธรรมไทย
สูสังคมโลกได พรอมทั้งเกดิเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษได เห็นประโยชนและคณุคาของ
ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู และประกอบอาชีพ ดังนั้นในหลักสูตรไดเสนอแนวทางในการ
จัดรายวิชาในกลุมภาษาอังกฤษแบบเขม (English for English Concentration) ไวเปน 2 แนวทางคอื 
กลุมที่มุงพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Language Improvement) และกลุมที่มุง
พัฒนาประสบการณ (English from Independent Experience) กลุมที่มุงพัฒนาความสามารถทาง
ภาษา มุงเนนใหผูเรียนไดพฒันาความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับเขม โดยจดัใหสอดคลอง
กับระดับภาษาที่เรียน  ในรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก สถานศึกษาและชมุชนควรมีบทบาทในการ
กําหนดรายวิชาตางๆ ตามความพรอมและความตองการของผูเรียนและชุมชน ซ่ึงรายวิชา
ภาษาอังกฤษโครงงาน(English Project Work) ไดถูกบรรจุอยูในกลุมนีด้วยวัตถุประสงคเพื่อใหใช
ความสามารถทางภาษาอังกฤษในการพัฒนากระบวนการจัดการ นับตัง้แตการวางแผน การ
ดําเนินงาน การประเมินผลงานอยางเปนระบบ รวมทั้งสรางเสริมใหผูเรียนเรียนอยางเปนระบบ มี
ความรับผิดชอบ มีความรวมมือกับหมูคณะ และเกดิความภาคภูมิใจในผลงาน 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2540 : 27-29 ) ลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษโครงงาน 1) มุงเนน
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ความสําคัญที่หัวขอเร่ืองมากกวาขอจํากัดของภาษา  2) เนนการเรียนรูแบบนักเรยีนเปนศูนยกลาง 
ครูเปนผูใหคําแนะนํา และผูอํานวยความสะดวก 3) เนนการเรียนรูแบบรวมมือมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลและแสดงความคิดเหน็ในแบบชวยเหลือกัน 4) มุงเนนการใชเชิงทักษะสัมพนัธ 5) เนน
กระบวนการเพื่อนําไปสูผลผลิต โดยสงเสริมการใชภาษาของผูเรียนใหคลองและถูกตอง 6) เปนตัว
จูงใจกระตุน สงเสริมและทาทาย ใหเห็นคณุคาและเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง(Stoller 1997 : 4)       
 จากการสัมภาษณ ดร.นิสัย  แกวแสนไชย ผูเชี่ยวชาญดานการสอน อาจารยเบญจมาศ 
จงเจริญ เลขาศูนย ERIC และอาจารยพรทพิย ศุภวงศ ครูผูรวมนิเทศวิชาภาษาอังกฤษ ของจังหวดั
กาญจนบุรี ไดแสดงความคิดเห็นถึงปญหาที่เกิดกับการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษสรุปความไดวา
นักเรียนยังขาดความเชื่อมั่นในการใชภาษาอังกฤษและครูยังคงยึดกับรูปแบบการสอนเดิมโดยยึดครู
เปนศูนยกลาง ขาดเทคนิควิธีการสอนติดอยูกับเนื้อหา และยังไมเปดโอกาสใหนกัเรยีนมีสวนรวม
ในการจดักิจกรรมเทาที่ควร พรอมทั้งใหขอคิดเห็นตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโครงงานวา
เปนทางเลือกหนึ่งในการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและยังชวยสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการ
เรียนรูไดแสดงความคิดเหน็และความสามารถ ซ่ึงครูผูสอนตองคนควาเพิ่มขึ้นจึงเหน็สมควรจัดให
มีการฝกอบรมเพื่อขยายแนวความคิดและวธีิการเรียนการสอนแนวใหมนี้ ซ่ึงสอดคลองกบัความ
ตองการของนักเรียน ครู และผูบริหาร จากการจัดทําแบบสอบถามเพื่อทราบขอมูลพื้นฐาน รอยละ 
95.23 ของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษโครงงานเห็นสมควรใหมใีนทุกระดับชั้น รอยละ 75 ของครู
ที่ตอบแบบสอบถาม เห็นดวยกับความเหมาะสมที่เปดสอนภาษาอังกฤษโครงงาน และรอยละ 75 
เห็นวาโครงงานเปนเรื่องยาก โดยตองการใหมีจัดการฝกอบรมสัมมนาถึงรอยละ 95 โดยผูบริหาร
สงเสริมและสนับสนุนใหมกีารจัดฝกอบรมจากการเห็นถึงความสําคัญในการเรยีนการสอนที่
สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของไทยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญถึงรอยละ 100 ดังนั้น
แนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอนของครูก็คือ การฝกอบรมซึ่ง
เปนกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อใหบุคคลไดเรียนรู และมีความชํานาญเพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งโดย
มุงใหบุคคลไดพัฒนาความรูเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลไปในทางที่
ตองการ โดยบคุคลทุกคนจําเปนตองมีการพัฒนาโดยเฉพาะวิชาชพีครู ซ่ึงจะชวยครูพัฒนาศักยภาพ
ของ   วิชาชีพครูอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ(วัชรา เลาเรียนดี 2541:167, อางถึงใน ศิริมาส 
พฤหัสนันท 2543 :6) จากการตอบแบบสอบถามผูมีประสบการณดานการสอนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาที่สอง(TESOL)เปนระยะเวลา 25 ป อาจารย Virginia Berger จากวิทยาลัย Grossmont 
รัฐแคลิฟอรเนยี ประเทศสหรัฐอเมริกา เหน็ไดวามีการจดัทํา Work Shop ในการสอนภาษาอังกฤษ 
ที่เนนเนื้อหาเปนสําคัญ(Content  - based)ซ่ึงเปนลักษณะเดยีวกับโครงงานและผลจากการสอน    
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นักเรียนเกดิการเรียนรูอยางแทจริงมีความคดิสรางสรรค คิดวิเคราะหงาน ประเมินผลงานและ
นําเสนองานตนเองได  
 จากแนวความคิดในการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษโครงงานเพื่อใหใชความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษในการพัฒนากระบวนการ ครูผูสอนภาษาอังกฤษมีสวนสําคัญในการนําแนวทาง
การสอนโครงงานภาษาอังกฤษไปใชใหเกดิผลอยางแทจริงตามบริบท  และการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงานยังเปนเรื่องใหมสําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษ จากลักษณะของการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงานที่ไดกาํหนดบทบาทของครูแตกตางจากเดิม ดังกลาวขางตน ครูผูสอน
ภาษาอังกฤษจงึจําเปนตองเขาใจบทบาทใหมใหถองแท เพราะครูนับเปนปจจยัสําคัญในอันที่จะ
กอใหเกิดขบวนการเรียนรูตามลักษณะโครงงานอยางแทจริง โรงเรียนกาญจนานุเคราะหเปน
โรงเรียนแกนนําใน  การปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนกลุมตวัอยางในการดําเนินงาน
โครงการวิจัยเร่ืองการวิจัยและการพัฒนากระบวนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน ในฐานะที่ผูวจิัยเปน
คณะกรรมการคนหนึ่ง   ใน   โครงการนี้  ผูวิจัยไดตระหนกัถึงความสําคัญในอันที่จะพฒันาครู จึงมี
ความสนใจการพัฒนาหลักสตูรฝกอบรมเรื่องการสอนภาษาอังกฤษโครงงานสําหรับครู
ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาของกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห โดยเนนการฝกอบรมใหความรู
ดานเนื้อหาและฝกทักษะการสอนภาษาอังกฤษโครงงานซึ่งเปนการสอนแนวใหมที่สอดคลองกับ
แนวการปฏิรูปการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
กรอบแนวคิดทางทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย   

 เนื่องดวยวิชาภาษาอังกฤษโครงงานเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง จึงเปนการลดบทบาท การควบคุม การทํากิจกรรมการเรียนการสอนของครู เพราะวิธีการ
เรียนรูของผูเรียนมิไดมุงอยูที่ครูผูสอน หรืออยูแตเพยีงในหองเรยีนอยูตลอดเวลา บทบาทของครูจึง
ตองมีการปรับเปลี่ยนไปตามขั้นตอนของการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน จึงจําเปน
อยางยิ่งที่ครูผูสอนจะตองตระหนกัในสิ่งเหลานี้คือ  1) ความเชื่อของครูผูสอนเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู 
ครูผูสอนตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหมีความชดัเจน 2) ครูผูสอนตองมีความมั่นใจวาผูเรียน
มี        ศักยภาพเพยีงพอในการทํางานโดยขจัดความรูสึกทางอคติ 3) การแกไขภาษาของผูเรียนมี
ความจําเปนมาก แตไมควรเขมงวด ควรใหสมาชิกในกลุมมีการชวยเหลือกัน ดูแลผลในการ
ปฏิบัติงาน (พรรณีย บวัโต 2542 : 12-13) ไมวาจะเปนโครงงานลักษณะใดก็ตาม ตองเกิดจากความ
ริเร่ิมและความเต็มใจของนกัเรียนเอง มิใชเปนโครงงานที่ครูกําหนดใหนักเรียนทําดังนั้นครูตองมี
ความสามารถและศิลปะในการกระตุน ใหนักเรยีนคิดสรางสรรคจนเกิดโครงงานและสรางชิ้นงาน
ขึ้นมาไดเอง ( Fogarty & Stoehr 1991 : อางถึงในนาตยา ปลันธนานนท และคณะ 2542 : 73)            
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                บทบาทของครูผูสอนภาษาอังกฤษโครงงานเปนไปที่ละขั้นตอน ดังที ่ เฮนส( H a i n e s 
1989 : 4) ไดกลาวไวดังนี ้ 1) ขั้นเริ่มตน ครูจะตองทาํความเขาใจอยางชัดเจน ถึงการดําเนินการ   
โครงงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติโครงงานเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย ครูควรใหความรูในเรื่อง
โครงงานอยางกวางๆ เพื่อใหนักเรยีนเกิดความคิดในลกัษณะดังตอไปนี้ 1 . 1 )  ทิศทางหัวขอเร่ือง
โครงงาน 1 . 2 )  วิธีการทํางานและการดาํเนินงานของกลุม 1 . 3 )  เขียนรายการตารางการปฏิบัติ     
โครงงานตามลําดับระยะเวลาและกิจกรรมซึ่งมุงเนนถึงการพัฒนาโครงงาน 1 . 4 )  ผลงานที่เกิด
ประโยชนในที่สุด  ทันทีทีข่ั้นเริ่มตนสิ้นสุดลงการสงเสริมใหนักเรยีนคิดถึงแหลงขอมูลถือเปนเรื่อง
สําคัญ แหลงขอมูลจะตองถูกบรรจุอยูในขบวนการทําโครงงานดวย หรือเปนการใหนักเรียนและครู
มีสวนรวมในการคิดคนหาแหลงขอมูล แลวนํามารวบรวมไวในการคนควาในการทําโครงงาน      
2) ขั้นระหวางการดําเนินโครงงาน การปฏิบัติภาระงานควรเปนงานระบบกลุมครูเปนผูอํานวยความ
สะดวกนั่นหมายถึง 2 . 1 )  เปนผูใหคําแนะนํา หรือใหแนวคิดก็คือครูตองมีการเตรียมตัวในการให   
คําแนะนํากับนักเรียน 2 . 2 )  เปนผูตัดสินเมื่อนักเรียนมีขอโตแยง หรือไมลงรอยกันภายในกลุม     
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการใชภาษาอังกฤษที่ถูกตอง 2 . 3 )  เปนประธานในการที่นักเรียน     
นําเสนอผลงาน 3)  ขั้นสุดทาย ครูผูสอนตองทําหนาที่ 2  อยางดวยกนัคือ 3 .1)  เปนผูจัดใหมีการ
แสดงผลงานของนักเรียนที่ไดจัดทําเรยีบรอยแลว 3.2) เปนผูประเมินและสงเสริมใหนักเรยีนมกีาร
ประเมินตนเอง ในเรื่องของขบวนการการทําโครงงานครูจะตองตัดสนิดวยความซือ่สัตยในผลงาน

ของเด็กที่ไดสําเร็จลง 
 การพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรม เปนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมขึ้นมาใหมโดยอาศัย  
ขอมูลพื้นฐานตางๆ ที่มีอยู และตองอาศัยความรวมมอืจากบุคคลหลายฝายในการจัดทําหลักสูตร
ขึ้นมาเพื่อนําหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาใหมนี้ ไปใชในการเพิ่มพูนความรูและเพิ่มพนูประสิทธิภาพ             
ในการปฏิบัติงานซึ่ง ไทเลอร ( T y l e r  1 9 5 0  :  1 )  ไดตั้งคําถามที่จํานําไปสูการพฒันาหลักสูตร          
ไว 4 ประการดังนี้ 1) มีจุดมุงหมายอะไรบางที่โรงเรียนจะตองคํานึงถึงและจะปลูกฝงใหกับผูเรียน          
2 )  มวลประสบการณทางการศึกษาอะไรบางที่จะสนองความตองการของผูเรียนและมีความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายทีก่ําหนดขึ้น 3 )  จะจัดประสบการณทางการศึกษาเหลานั้นใหมี
ประสิทธิภาพดีไดอยางไร 4) จะพิจารณาไดอยางไรวาจุดมุงหมายที่กําหนดขึ้นไดบรรลุแลว จึงสรุป
แนวคดิของ        ไทเลอรไดวา การพัฒนาหลักสูตรจะมุงใหความสําคญัเกี่ยวกับจดุหมายของการจัด
มวล                ประสบการณตลอดจน ประสิทธิภาพของประสบการณ และการประเมินผลตาม
จุดหมายการศกึษาที่กําหนดไว ซ่ึงแนวคิดนี้ไดมีนกัการศึกษาไทยหลายทานนํามาใชเชน หลักสูตร
ที่สงัด  อุทรานันท (2532  : 38-43) ไดประยุกตแนวคิดของไทเลอร เพื่อเปนพื้นฐานในการกําหนด
ขั้นตอน              ของการพัฒนาหลักสูตร 7 ขั้น ไดแก 1) การกําหนดขอมูลพื้นฐาน 2) การกําหนด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 6 
 

จุดมุงหมายของหลักสูตร 3) การคัดเลือกเนือ้หาสาระ และประสบการณการเรียนที่จะนํามาจดัไวใน
หลักสูตร        4) การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผล 5) การทดลองใชหลักสูตร 6) การ
ประเมินผลการใชหลักสูตร 7) ปรับปรุงแกไขหลักสูตรกอนนําไปใชนอกจากนี้ วิชิต  สุรัตนเรืองชัย 
( 2533  :  บทคัดยอ)  ไดพัฒนาหลักสูตรกอนนําไปใชดวยกระบวนการพัฒนา 5  ขั้นตอน คือ 1 ) 
การศึกษาขอมลู     พื้นฐานสําหรับสรางหลักสูตร 2) การสรางหลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร 
4)  การปรับปรุง    แกไขหลักสูตร 5)  ติดตามผลกระทบจากการทดลองใชหลักสูตร นอกจากนี ้
รัตนะ  บวัสนธ (2535: บทคัดยอ) ไดพัฒนาหลักสูตรโดยใชกระบวนการ 4 ขั้นตอน คอื 1) การวิจัย 
ใชวิธีการวิจัยเชิง      คุณภาพที่เขาไปอยูรวมในชุมชน 2 )  การพัฒนาเปนการวิเคราะหหลักสูตร
แมบทและการสอนกลุม แลวนํามาพัฒนาโครงการรางหลักสูตร 3 )  การวิจยัเปนการทดลองใช
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น 4) พัฒนาเปนการประเมินหลักสตูร มาเรียม  นิลพันธุ (2536 : บทคัดยอ) ได
พัฒนาหลักสูตรโดยใชกระบวนการพฒันาหลักสูตร 4  ขั้นตอน 1 )  การวิจยัเปนการสํารวจขอมูล
พื้นฐานสําหรบัสรางหลักสูตร               2) การพัฒนาเปนการสรางและพัฒนาหลักสูตร 3) การวจิัย
เปนการทดลองใชหลักสูตร                    4) การพัฒนาเปนการประเมินผลหลักสูตร ยุวด ี  ฤาชา 
(2536 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาหลักสูตรโดยใชกระบวนการพัฒนาหลักสตูร 4 ขั้นตอน 1) การศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน 2) การสรางหลักสูตรฝกอบรม 3) การทดลองใชหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร 
4) การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร       มาเรียม  นิลพันธุ และคีรีบูน  จงวฒุิเวศย (2542 : 
บทคัดยอ) ไดพัฒนาหลักสูตรการอบรมโดยใชการพฒันาหลักสูตร 4 ขั้นตอนคือ 1) การวิจยัโดย
การสํารวจขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตร 2) การพัฒนาเปนการพัฒนาหลกัสูตร โดยการ
นําผลจากขั้นตอนที่ 1 มาสรางโครงรางหลักสูตร       3) การวิจยัเปนการทดลองใชหลักสูตร 4) การ
พัฒนาเปนการประเมินผลหลักสูตรทั้งระหวางการใชหลักสูตรและหลังการใชหลักสูตร และกําธร  
ไพจิตต (2543 :  บทคัดยอ)  ไดทําการพฒันาหลักสูตรโดยใชกระบวนการ 4  ขั้น ตอนไดแก 1) 
การศึกษาขอมลูพื้นฐาน 2) การสรางหลักสูตร                    3) การทดลองใชหลักสูตร และ 4) การ

ประเมินหลักสูตร 
              จากแนวคิดในการพัฒนาหลกัสูตรของนักวิชาการทางศกึษาที่ไดกลาวไว ผูวจิัยได
นํามาสังเคราะห และประยุกตใชกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมโดยอาศัยหลักทฤษฎีวิธีการวิจัย   
และพัฒนา ( R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  :  R  &  D )  ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยการศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ของภาษาอังกฤษโครงงาน ไดแกหลักสูตรภาษาอังกฤษการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั
ความรูเร่ืองภาษาอังกฤษโครงงาน ศึกษาสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโครงงานและความ
ตองการในเรื่องการจัดการเรยีนการสอน โดยการจดัทําแบบสอบถามครู นักเรียน และผูบริหาร     
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ในจังหวดักาญจนบุรี สอบถามผูมีประสบการณชาวตางชาติที่สอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง 
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เลขาศูนย ERIC และครูผูรวมนเิทศวิชาภาษาอังกฤษของจังหวัดกาญจนบรีุ 
ศึกษาแนวทาง และวิธีการสอนภาษาอังกฤษโครงงานจากผูเชี่ยวชาญดวยการบันทึกขอความจาก 
การสัมภาษณ วิเคราะหหลักสูตรภาษาอังกฤษโครงงานจัดทําแบบทดสอบ โดยการทําตาราง
ออกแบบขอสอบนําขอมูลมาวิเคราะหดวยคารอยละ และวิเคราะหเนือ้หาเชิงพรรณนาหาคาความ
สอดคลอง เพื่อนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาโครงรางหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) เปนการพัฒนาโครงรางหลักสูตรแบงเปน  

1. การสรางโครงราง เปนการสรางเนื้อหาดานความรู ความเขาใจ และทักษะ
ประกอบดวย  

1.1  จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  
1.2  เนื้อหาการฝกอบรมกําหนดตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยเปนลักษณะให

ความรู แสดงความคิดเหน็และฝกทักษะ 
1.3  กิจกรรมและวิธีการฝกอบรมเปนการบรรยาย และปฏบิัติการ 
1.4 วิธีการประเมินผลโดยประเมินกอนและหลังการใชหลักสูตร ดวย

ขอสอบ     ชุดเดียวกันโดยสรางตารางการออกแบบขอทดสอบ (Test Specification) โดย
ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

2. การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรใหผูเชี่ยวชาญการประเมินโครงรางหลักสูตรใช
การตรวจสอบหาคาความสอดคลอง(IOC) โดยผูเชีย่วชาญ 3 ดาน คอื ดานหลักสูตร ดานเนื้อหา 
ดานการวัดและประเมินผล  

3.  การสนทนากลุม(Focus Group) การปรับปรุงโครงรางเปนการประมวลขอมูล      
ที่ไดจากการตรวจสอบมาปรับปรุง และวางแผนดําเนนิการ โดยผูมีสวนเกี่ยวของในการฝกอบรม 
 ขั้นตอนที่ 3 (Research) เปนการนําหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชโดยการ 
อบรมในดานความรู  และทกัษะโดยใชแบบฝกปฏิบัติการเขียนโครงการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
 ขั้นตอนที่ 4 (Development) เปนขั้นตอนการประเมินผลการใชหลักสูตร ใน 2 สวนคือ 

1. ระหวางหลักสตูร ไดแกการสังเกตและสัมภาษณ  
2. หลังการใชหลักสูตร ไดแกการวัดความรูดวยแบบทดสอบจํานวน 30 ขอซ่ึงเปนชุด

เดียวกับขอสอบกอนการใชหลักสูตร  และแบบประเมนิผลการฝกอบรมสอบถามความคิดเหน็และ
ประเมินผลการปฏิบัติ จากแบบฝกปฏิบัติการเขียนแผนการสอน การเปดสอนรายวชิาภาษาอังกฤษ
โครงงานของโรงเรียนที่เขารับการอบรม หรือการนาํไปประยกุตใชในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 8 
 

โดยตามไปเกบ็ขอมูลหลังการฝกอบรม 1 เดือน โดยใชแบบสอบถามเพื่อการติดตามผลและนํามา
วิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) นําเสนอแบบพรรณนาความ 
โดยทั้ง 4 ขั้นตอนดังกลาวสามารถสรุปเปนแผนภูมิ ไดดังนี้ 
 
วิจัย:ศึกษาขอมูลพื้นฐาน พัฒนา:พัฒนาหลักสูตร วิจัย:ทดลองใชหลักสูตร พัฒนา:การประเมินผล 
-  ศึกษาขอมูลพื้นฐานของ
ภาษาอังกฤษโครงงาน 
   1.หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
   2.การปฏิรูปการเรียนรู 
   3.ภาษาอังกฤษโครงงาน 
 
-  ศึกษาสภาพการเรียนการ
สอน และความตองการ การ
สอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
(จากนักเรียน ครู ผูบริหาร) 
 
-  ศึกษาแนวทางและวิธีการ
สอนภาษาอังกฤษโครงงาน
จากผูเชี่ยวชาญชาวไทยและ
ตางชาติ 
 
-  วิเคราะหเพื่อนําไปพัฒนา
โครงรางหลักสูตร 
 
-  กอนการใชหลักสูตร วัด
ความรูดวยแบบทดสอบ 30
ขอ 4 ตัวเลือก 
 

 
-  การสรางโครงราง
หลักสูตรดานความรู ความ
คิดเห็น และทักษะ
ประกอบดวย 
1)จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2)เนื้อหา3)กิจกรรมและฝก
ปฏิบัติการ 4)ประเมินผลกอน
และหลังดวยขอสอบชุด
เดียวกันโดยการสรางตาราง
การออกแบบขอทดสอบ
(Test Specification) 
 
-  การตรวจสอบโครงราง
หลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ 3 
ดานคือ ดานหลักสูตร ดาน
เนื้อหา และกิจกรรม ดานการ
วัดและประเมินผล ดวยการ
หาคาความสอดคลอง(IOC) 
 
-  ปรับปรุงโครงราง โดย
สนทนากลุม (Focus Group)
จากผูมีสวนเก่ียวของในการ
ดําเนินการ 

 
-  ทดลองใชหลักสูตร
ฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเพื่อ
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ
โครงงาน 

 
-  ระหวางใชหลักสูตร โดย
การสังเกตแบบมีสวนรวม
และสัมภาษณผูเขารับ  
   การอบรม 
 
-  หลังการใชหลักสูตร โดย
การวัดความรูความเขาใจ
ดวยแบบทดสอบความรู
ความเขาใจชุดเดียวกับท่ี
สอบกอนการอบรม แบบ
ประเมินผลการฝกอบรม 
สอบถามความคิดเห็น และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การเปดสอนหรือนําไป
ประยุกตใชหลังจากการ
ฝกอบรม 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

การปรับปรุง

หลักสูตรฉบับ
สมบูรณ

หลักสูตร
ฉบับราง 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 วัตถุประสงคท่ัวไป เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษ เพื่อการสอน        
วิชาภาษาอังกฤษโครงงานสําหรับนักเรยีนมัธยมศึกษา ของกลุมสหวิทยาเขตเมอืงสิงห จังหวัด

กาญจนบุรี                  
 วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อศึกษาขอมลูพื้นฐานในการสรางหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการสอนวิชา         
ภาษาอังกฤษโครงงานระดับมัธยมศึกษาสําหรับครูในกลุมสหวทิยาเขตเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบรีุ 

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวิชาภาษาองักฤษ   
โครงงานระดบัมัธยมศึกษา สําหรับครูในกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบรีุ 

3. เพื่อทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
โครงงานระดบัมัธยมศึกษา สําหรับครูในกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห  จังหวดักาญจนบุรี 

4. เพื่อประเมินผลหลักสูตรจากความรูความเขาใจภาษาอังกฤษโครงงานความคิดเหน็ 
ความสามารถในการปฏิบัตแิละปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเรื่องการสอน   

วิชาภาษาอังกฤษโครงงานระดับมัธยมศกึษา สําหรับครูในกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห            
จังหวดักาญจนบุรี 

 
คําถามการวิจัย 

1. ขอมูลพื้นฐานและความตองการเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน
ระดับมัธยมศกึษา สําหรับครูในกลุมสหวทิยาเขตเมืองสงิห จังหวัดกาญจนบุรี เปนอยางไร 

2. หลักสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานระดับ
มัธยมศึกษา สําหรับครูในกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบรีุ ประกอบดวยอะไรบางและ
มีความเหมาะสมหรือไม 

3. การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
โครงงานระดบัมัธยมศึกษา สําหรับครูในกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห  จังหวดักาญจนบุรี ดําเนนิการ
อยางไร 

4. ผลการประเมินผลหลักสูตรและปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษ
เร่ืองการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานระดับมัธยมศกึษา สําหรับครูในกลุมสหวทิยาเขตเมืองสงิห 
จังหวดักาญจนบุรี เปนอยางไร 
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สมมติฐานการวิจัย 
ความรูความเขาใจ เร่ืองการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานกอน และหลังการอบรมแตกตางกนั  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรที่ใชในการศึกษาวจิัยครั้งนี้คือ ครูผูสอนภาษาอังกฤษจังหวดักาญจนบุรี 
จํานวน 180  คน 

2. กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดจากการสุมแบบเจาะจง คอืครูผูสอน
ภาษาอังกฤษในกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห จังหวดักาญจนบุรี จํานวน 7  โรงเรียน เปนครูผูสอน
ภาษาอังกฤษทัง้ส้ิน 27 คน และครูที่สมัครเขารับการอบรม เปนครูผูสอนภาษาอังกฤษทั้งส้ิน  5 คน 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรตนไดแกหลักสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

โครงงานระดบัมัธยมศึกษา 
  ตัวแปรตามไดแกความรูความเขาใจ ในเรื่องการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน 

ของครูภาษาอังกฤษ  ทกัษะ ในการเขียนโครงการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน ความคิดเหน็ตอ
หลักสูตรฝกอบรม 

4. เนื้อหาสาระเกีย่วกับการสอนภาษาอังกฤษโครงงานระดบัมัธยมศึกษา ซ่ึง
ประกอบดวยความรู และทักษะในดานการเขียนโครงการภาษาอังกฤษโครงงาน ไดจากการสํารวจ
ขอมูล   พื้นฐาน ในขั้นตอนที ่ 1  ดังนี ้ 

4.1 หลักสูตรภาคทฤษฎี มีรายละเอียดของเนื้อหาดังนี้  
4.1.1 แนวคดิและทฤษฎี  
4.1.2 ลักษณะเฉพาะของการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน  
4.1.3 ลําดับขั้นในการทําโครงงาน 
4.1.4 รูปแบบของกจิกรรมโครงงาน 
4.1.5 ขอดีหรือประโยชน  
4.1.6 ปญหาและอุปสรรคในการทําโครงงาน 
4.1.7 การวัดผลประเมินผล 
4.1.8 แหลงขอมูล 
4.1.9 การนําเสนอโครงงาน 
4.1.10 วิธีสอนตามลําดับขั้นของ ฟรายด บูธ และตวัอยางการสอน 
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4.2 หลักสูตรภาคปฏิบัติ เปนการฝกปฏิบัติการเขียนเคาโครงรูปแบบภาษาอังกฤษ
โครงงานมีรายละเอียดของเนื้อหาดังนี ้

4.2.1 รูปแบบการเขยีนโครงการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
4.2.2 บัญชีคําอธิบายศัพทประกอบการเขียนแผน เร่ืองการใชภาษาใน

ปริบทตางๆ 
5. ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลา ในการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม ระยะเวลา 2 วัน 
 

ขอตกลงเบื้องตน 
สาระเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน ระดบัมัธยมศึกษาจํากัดขอบเขตใน   

หลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวยเนือ้หาความรูและทักษะในดานการเขียนโครงการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงานเทานัน้ 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. ภาษาอังกฤษโครงงาน หมายถงึการใชความสามารถทางภาษาอังกฤษในการ
พัฒนากระบวนการจัดการ นับตั้งแตการวางแผนการดําเนินงาน การประเมินผลงานอยางเปนระบบ 

2. การสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน หมายถึงการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนให 
ผูเรียนไดรับความรูควบคูไปกับการปฏิบัติโดยนําภาษาเปาหมาย (Target Language) มาใชในการ
ปฏิบัติโครงงานชิ้นนั้นๆ ดวยความสมัครใจ โดยมีผูสอนเปนผูสงเสริมใหเกดิงานขึ้น 

3. การพัฒนาหลกัสูตร หมายถึง การดําเนินการสรางหลักสูตรตามขั้นตอนซึ่ง
ประกอบดวยข้ันตอนที่ 1  การสํารวจขอมูลพื้นฐานโดยการศกึษาขอมูลพื้นฐานของภาษาอังกฤษ
โครงงาน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาโครงรางหลักสูตรโดยการสรางโครงรางและตรวจสอบ ขั้นตอนที่ 
3  การทดลองใชหลักสูตร ขั้นตอนที่ 4  การประเมินหลักสูตรดวยการทดสอบกอนการอบรมและ
หลังการอบรม และแบบประเมินผลการฝกอบรมสอบถามความคิดเห็น และประเมินผลการ          

ฝกปฏิบัติ  
4. หลักสูตรฝกอบรม หมายถึงหลักสูตรฝกอบรมสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ      

เร่ืองการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานระดับมัธยมศกึษาสําหรับครู ในกลุมสหวทิยาเขตเมืองสงิห                 
จังหวดักาญจนบุรี โดยอาศัยขอมูลพืน้ฐานจากเอกสารงานวิจัยตาํราที่เกี่ยวของและศึกษาความ

ตองการของครูสอนภาษาอังกฤษแลวนํามากําหนดเนื้อหาในหลักสูตร 
5. ความรู ความเขาใจ หมายถึงความรูความเขาใจในเนื้อหาเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ

โครงงานประกอบดวยแนวคิดและทฤษฎ ี ลักษณะเฉพาะของการสอนโครงงานภาษาอังกฤษ    
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ลําดับขั้นในการทําโครงงาน รูปแบบโครงงาน ประเภทของโครงงาน ขั้นตอนการทําโครงงาน 
แหลงความรู เครื่องมือในการประเมิน และตัวอยางการสอนภาษาองักฤษโครงงาน 

6. ทักษะ หมายถึงทักษะในการเขียนโครงการสอนภาษาอังกฤษโครงงานเปนการ 
เขียนรูปแบบการปฏิบัติโครงงานในชั้นเรียน 

7. แบบทดสอบวดัความรู ความเขาใจ และทักษะ หมายถึง 
7.1   แบบทดสอบวัดความรู เปนแบบทดสอบ 1 ฉบับ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากเนื้อหา 

ในหลักสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษ เพื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เฉพาะเรื่องการสอน                  
ภาษาอังกฤษโครงงาน เพื่อใชวัดความรูความเขาใจของผูเขารับการอบรมกอนและหลัง  

7.2 แบบทดสอบวัดทักษะ เปนแบบฝกปฏิบัติเขียนโครงการสอนภาษาอังกฤษ 
โครงงาน เพื่อใชวัดทักษะการเขียนโครงการสอนภาษาอังกฤษโครงงานในชั้นเรียนของผูเขารับ 
การฝกอบรม 
      8. แบบสอบถามความคิดเห็น หมายถึงเครื่องมือท่ีใชในการสอบถามแบบประมาณคา
ซ่ึงถามความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอการจัดอบรม และหลักสูตรการฝกอบรม      
เร่ืองการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
                    9.  แบบประเมินโครงรางหลักสูตร หมายถึงเครื่องมือประเมินความเหมาะสมของโครง
รางหลักสูตร และแบบประเมินความสอดคลองของหลักสูตร โดยใหผูเชี่ยวชาญเปนผูประกัน 
                   1 0 .  ครูผูสอนภาษาอังกฤษ  หมายถึงผูดํารงตําแหนงครูประจําการณหรือครู             
อัตราจางสอนในสถานศึกษา ผูทําหนาทีส่อนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ในกลุมสหวิทยา

เขตเมืองสิงห 
                    11.  กลุมสหวทิยาเขตเมืองสงิห หมายถึงกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ใกลเคยีงกัน
เพื่อวัตถุประสงคในการดําเนนิการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตใหมมีาตราฐาน

และคุณภาพใกลเคียงกันตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธกิารซึ่งประกอบดวย
การรวมกันของกลุมโรงเรียน 7 โรงเรียนไดแก 1) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห 2) โรงเรียนเทพมงคล
รังษี 3) โรงเรียนลาดหญาพทิยาคม 4) โรงเรียนศรีสวัสดิว์ิทยา 5) โรงเรียนบานเกาวทิยา 6) โรงเรียน
ดานมะขามเตีย้วิทยา 7 )  โรงเรียนการศึกษาพิเศษจังหวดักาญจนบุรี 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 2 
                                                   เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดศกึษาแนวความคิด และสาระสําคัญที่สัมพันธและเกีย่วเนื่อง
กันตามหวัขอดังนี ้

1. การปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 
2. เนื้อหาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเขม ระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2539 
3. หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 
4. ภาษาอังกฤษโครงงาน 
5. การพัฒนาหลกัสูตร 
6. การพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรม  
7. งานวิจยัที่เกีย่วของ 

 
การปฏิรูปการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั 

คณะอนกุรรมการปฏิรูปการเรียนรู (2543 : 7) ไดกลาวถึง การปฏิรูปการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บังคับใชตั้งแตวนัที่ 20 สิงหาคม 
2542 มีผลใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา อันเปนวาระสําคัญแหงชาติ มสีาระสําคัญทั้งสิ้น 9 หมวด 
โดยเฉพาะหมวด 4 แนวการจัดการศึกษาเปนการปฏิรูปการเรียนรูทีถื่อวาเปนหวัใจของการปฏิรูป
การศึกษา ซ่ึงทุกหมวดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ จะมุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ตาม
แผนภูมิที่ 2  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                13
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หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

หมวดที่ 2 
สิทธิและหนาที่ ทาง
การศึกษา 

หมวดที่ 3 
ระบบการศึกษา 

 
 

  

หมวดที่ 9 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

          หมวดที่ 4 
  แนวการจัดการศึกษา 
     ผูเรียนสําคัญที่สุด 

หมวดที่ 5 
การบริหารและ   การจัดการ
ศึกษา 

 
 

  

หมวดที่ 8 
ทรัพยากรและการลงทุน     
เพื่อการศึกษา 

 

หมวดที่ 7 
ครู อาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

หมวดที่ 6 
มาตรฐานและการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

 
แผนภูมิที่ 2  สาระทุกหมวดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มุงสูแนวการจัดการศึกษาที่       
“ผูเรียนสําคัญที่สุด” 
ที่มา : คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, ปฏิรูปการเรียนรูผูเรียนสําคัญที่สุด ( กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543),  7. 

 
คณะอนกุรรมการปฏิรูปการเรียนรูยังไดกลาวถึงแนวการจัดการศึกษา ซ่ึงสาระและ

กระบวนการจดัการศึกษาทีเ่ปดกวางใหแนวทาง การมีสวนรวมสรรคสรางวิสัยทัศนใหมทางการ
เรียนการสอนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน สาระเกีย่วกับการเรยีนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุดตามหมวด
นี้เร่ิมตั้งแตมาตรา 22 ถึงมาตรา 30 มีสาระสําคัญ 8 เร่ืองใหญๆ ดังสรุปเปนแผนภูมิที่ 3 
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1. หลักการจัดการศึกษา (มาตรา 22) 
 
2. สาระการเรียนรู (มาตรา 23) 
 
3. กระบวนการเรียนรู (มาตรา 24) 

  
 

 
4.บทบาทรัฐในการสงเสริมแหลงเรียนรู (มาตรา 25) 
 

หมวด 4 
แนวการจัด 
ศึกษา 5. การประเมินผลการเรียนรู (มาตรา 26) 
       

  ผ
ูเรีย

นส
ําค
ัญท

ี่สุด
 

 6. การพัฒนาหลักสูตรระดับตางๆ (มาตรา27,28) 

  
 7. บทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของ (มาตรา 29) 

  
 

 
 

8. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู (มาตรา 30) 

 

 

 
แผนภูมิที่ 3 สาระเกี่ยวกับการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด 
ที่มา : คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, ปฏิรูปการเรียนรูผูเรียนสําคัญที่สุด( กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 ), 9.  
 
กรมสามัญศึกษา (อางถึงในคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู 2543 : 35) ไดเสนอแนวการ
ดําเนินการของครูผูสอนไว เพื่อใหครูซ่ึงเปนบุคลากรที่สําคัญที่สุดในการนําแนวคิดไปจัดการ
กระบวนการเรียนรูใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูไดสําเร็จจริง โดยยึดหลักและประยุกตรูปแบบ CIPPA 
Model ของ ทิศนา แขมมณี ดังแผนภูมิตอไปนี ้
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1. ขั้นเตรียมการ 2. ขั้นดําเนินการ 3. ขั้นประเมินผล 
1.1 เตรียมตนเอง 
1.2 เตรียมแหลงขอมูล 
1.3 จัดทําแผนการสอน 

- เตรียมกิจกรรม 
- เตรียมส่ือ วัสดุ

อุปกรณ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใหผูเรียน 
2.1  สราง คนพบความรู 

ดวยตน     เอง ( C ) 
2.2 มีปฏิสัมพันธกับแหลง

ความรูหลากหลาย ( I ) 

วัดและประเมนิผลตาม
สภาพจริง 
3.1 วิธีการหลากหลาย 
3.2 จากการปฏิบัต ิ
3.3 จากแฟมสะสม

ผลงาน 
- เตรียมการวดัและ

ประเมินผล 
 

2.3 มีกิจกรรมเคลือ่นไหว
ทางกายอยางเหมาะสม
กับวยั และความสนใจ  

       ( P ) 
2.4 ไดเรียนรูกระบวนการ

ตางๆ ( P ) 
2.5 นําความรูไปประยุกตใช  

( A ) 
 

           
    C = Construct 
    I  = Interaction 
    P = Physical 
          Participation 
    P = Process 
          Learning 
    A = Application 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4 แนวดําเนินการของครูผูสอนในการจัดกระบวนการการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด 
ที่มา : คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, ปฏิรูปการเรียนรูผูเรียนสําคัญที่สุด( กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543),  35. 

 
คณะกรรมการศึกษาแหงชาต ิ (2541 :10) ไดกลาวถึงตัวบงชี้ของครูและนักเรียนใน

เร่ืองกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยมีตวับงชี้การเรียนของนักเรียน 9 ขอ 
และตัวบงชีก้ารสอนของครู 10 ขอ ดังตอไปนี้  

ตัวบงชี้การเรียนของนักเรียน 
1. นักเรียนมีประสบการณตรงกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2. นักเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวธีิการของตนเอง 
3. นักเรยีนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม 
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4. นักเรียนฝกหดัอานหลากหลายและสรางสรรคจินตนาการ ตลอดจนไดแสดงออก
อยางชัดเจนและมีเหตุผล 

5. นักเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบแกปญหาดวยตนเองและรวมดวย
ชวยกัน 

6. นักเรียนไดฝกคน รวบรวมขอมูล และสรางสรรคความรูดวยตนเอง 
7. นักเรียนเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง

อยางมีความสขุ 
8. นักเรียนฝกตนเองใหมวีินยัและรับผิดชอบในการทํางาน 
9. นักเรียนฝกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ืน ตลอดจนใฝหาความรูอยาง

ตอเนื่อง 
ตัวบงชี้การสอนของคร ู
1. ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ 
2. ครูจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเราจูงใจและเสริมแรงใหนกัเรียนเกิดการ

เรียนรู 
3. ครูเอาใจใสนกัเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาตอนักเรียนอยางทั่วถึง 
4. ครูจัดกิจกรรมและสถานการณใหนักเรยีนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค 
5. ครูสงเสริมใหนักเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝกปรับปรุงตนเอง 
6. ครูสงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม พรอมทั้งสังเกตสวนดแีละปรับปรุง

สวนดอยของนักเรียน 
7. ครูใชส่ือการสอนเพื่อการฝกคิด การแกปญหาและการคนพบความรู 
8. ครูใชแหลงเรยีนรูหลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณกับชวีิตจริง 
9. ครูฝกฝนกิริยามารยาท และวนิัยตามวิถีวัฒนธรรมไทย 
10. ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการของนักเรยีนอยางตอเนือ่ง 
จากแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และตวับงชีก้ารสอนของครู

และนักเรียน  สรุปไดวาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในการสอนภาษาองักฤษ  
องคประกอบที่สําคัญที่สุดในการสอนภาษาอังกฤษคือครู และหนาที่ของครูจะตองเปลี่ยนบทบาท
เปนผูอํานวยความสะดวก (facilitator) คือเปนผูจัดประสบการณและจดัสื่อการเรียนการสอนเพื่อให
ผูเรียนใชเปนแนวทางในการสรางสรรคความรูไดดวยตนเอง (พิมพพนัธ  เดชะคุปต 2541 : 2)ดังนั้น
เทคนิคการสอนเปนเรื่องสําคัญ ครูจําเปนตองไดรับการฝกอบรมโดยตรงเริ่มตั้งแตตองมีวิธีทําให
เด็กเกิดความรูสึกอยากเรยีนรูวาเรียนแลวไดประโยชน มีความเชื่อมั่นวาตวัเองเรียนไดไปจนถึง
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สามารถเรียนรูไดอยางจริงจังและเรียนอยางมีความสุข(ปรุง พวงนดัดา 2541 : 43) ดังนั้นแนวทาง
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ การทําโครงงานเปนวิธีหนึ่งซ่ึงให
ความสําคัญกับสถานการณที่กอใหเกิดการคิด การสงเสริมการคิด และการตรวจสอบความคิด อัน
เกิดจากการเรยีนรูในสาระหลัก (วิชัย  วงษใหญ  2542 : 9) สอดคลองกับการสอนภาษาโดยใช
เนื้อหาเพื่อนําไปสูการเรียนรูภาษา(Content-Based Instruction)หรือเรียกยอๆวาCBI ซ่ึงแนวการ
สอนที่สําคัญเหลานี้ ประกอบดวยการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Learner-Centered Approach)
และการสอนที่เนนการเรยีนรูจากการทําโครงงาน(Project-Based Learning) หลักสําคัญที่วาผูเรียน
สามารถเรียนรูภาษาไดดี ถามีโอกาสใชภาษาในสถานการณที่เหมือนจริงและผูเรียนจะใชภาษามาก
ขึ้นถามีความสนใจในเนื้อหาที่เรียน(Brinton และคณะ1989, อางถึงใน จันทรา ตันติพงศนุรักษ 
2541 :47 ) 
 
เนื้อหาหลักสูตรภาษาองักฤษแบบเขม ระดับมัธยมศึกษาพุทธศักราช 2539 

สรุปรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเขม ระดับมัธยมศึกษาพุทธศกัราช 
2539 (กระทรวงศึกษาธกิาร 2539 : 33) ตามตารางดังนี ้
ตารางที่ 1 สรุปรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเขม 
 

จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาทางภาษา แนวการจัดการเรียนการสอน 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ
เขมมี 2 กลุมดังนี้ 
ก) กลุมพัฒนาความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษมีจุดประสงคดังนี้ 
1. เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารใน      
สถานการณตางๆ ไดถูกตองตาม
หลักภาษาและเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมของชนชาติที่พูด
ภาษาอังกฤษเปนภาษาแม 

2. เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษตามความถนัด
และความสนใจของผูเรียน 

3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ใชภาษาในดานตางๆ ไดแก การ

 
 
เนื้อหาภาษาทางดานคําศัพท
ไวยากรณสวนมากจะอยูในระดับ
เดียวกับระดับภาษาที่ผูเรียนเรียน
วิชาภาษาอังกฤษหลัก ทั้งนี้อาจจะมี
คําศัพทหรือ 
โครงสรางที่สูงกวาระดับแทรกอยู
บางขึ้นอยูกับรูปแบบ 
ของสาร (Text Type) 
ที่เลือกมาใชซึ่งจะเนนเรื่องที่อยูใกล
ตัวผูเรียน อันเปนเรื่องหรือ
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของ
ผูเรียนหรือเปน เรื่องที่กําลังอยูใน
ความสนใจของชุมชนและสังคม 

 
 
แนวการจัดการเรียนการสอนเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner-based 
Teaching) โดยใหผูเรียนนําความรูจาก
วิชาภาษาอังกฤษหลัก ประสบการณ
และความรูรอบตัว 
มาสรางกิจกรรมหรือโครงงานตาม
ความสนใจ ทั้งนี้ผูเรียนจะ 
สรางสื่อและคนควาหาความรูจาก
แหลงวิทยาการตางๆ ดวยตนเองโดยครู
เปนผูกระตุนช้ีแนะแนวทางและให
ความชวยเหลือใหจัดกิจกรรมไดสําเร็จ
ตามตามตองการของผูเรียน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  

19

ฟง พูด อานและเขียนให  
 
ตารางที่ 1 (ตอ) 
สามารถสื่อ      สารไดอยางคลอง
แคลวสามารถแสวงหาความรู โดย
ใชภาษาอังกฤษไดอยางกวางขวาง 
4.  เพื่อใหมีความรูตามระดับขั้น

ของตอนอยางเพียงพอที่จะ
ศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

5. เพื่อพัฒนาเจตคติของผูเรียนให
เห็นประโยชนและคุณคาของ
ภาษาอังกฤษและมีนิสัยใฝหา
ความรู โดยใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อ 

ข) กลุมพัฒนาประสบการณ
ภาษาอังกฤษมีจุดประสงคดังนี้ 

1.  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู
ดวยตนเองของผูเรียน โดยใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อเพื่อใหเกิด
การศึกษาตลอดชีวิต 

2. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดใช
ภาษาในสถานการณจริงและ
ประสบการณทางภาษาอังกฤษ 

3. เพื่อใหผูเรียนเลือกกิจกรรม
ตามความสนใจ และความ 
ถนัด 

4. เพื่อใหผูเรียนคุนเคยกับการใช
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเขาสู
แหลงขอมูลทั่วโลกและการ
คนควาเรื่องราวตางๆ ดวย
ตนเอง 

5. เพื่อใหผูเรียนมีโลกทัศน
กวางไกล และเจตคติที่ดีตอ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื้อหาทางภาษา มีความหลากหลาย 
เปนการรวบรวมภาษาที่ผูเรียนเรียน
มาแลวทั้งหมด ต้ังแตระดับตน
จนถึงระดับสูงเพิ่มเติมภาษาที่ใชใน
สังคมและสถานการณจริงและ
ภาษาเฉพาะอาชีพ (Authentic 
English and Vocational English) 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวการจัดการเรียนการสอนเนน
รูปแบบที่ใหโอกาสผูเรียนไดนํา
ความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษที่เรียนในวิชา
ภาษาอังกฤษหลักมาใชเพื่อใหเกิด
ความมั่นใจมากขึ้น กิจกรรมที่จัดจึง
เปนลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง 
(self-Access Learning) มีการวาง
แผนการเรียนอยางเปนระบบ รูจัก
วิธีศึกษาคนควาจากแหลงขอมูล
ตางๆ รวมทั้งการปฏิบัติใน
สถานการณจริงจากสถาน
ประกอบการหรือ 
องคกรที่จัดกิจกรรมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษทั้งในและตางประเทศ 
โดยครูผูสอนทําหนาที่กระตุนให
ผูเรียนเรียนรูวิธีการเรียนรู 
(Learning How to Learn) เปนที่
ปรึกษาใหคําแนะนําเพิ่มเติมเนื้อหา
ความรูใหสมบูรณ 
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การใชภาษาอังกฤษในงาน
อาชีพ 

 
 จุดประสงคการเรียนรูภาษาอังกฤษโครงงาน (English Project Work) หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 2539 ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย กลาววาเพื่อใหผูเรียนใช
ความสามารถทางภาษาอังกฤษในการพัฒนากระบวนการจัดการนับตั้งแตการวางแผน การ
ดําเนินงาน การประเมินผลงานอยางเปนระบบรวมทั้งสรางเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ ความ
รวมมือกับหมูคณะ และความภาคภูมใิจในผลงาน (กระทรวงศึกษาธิการ 2539 : 28) 

จากคําอธิบายรายละเอียดสรุปไดวา ความสําคัญอันดับแรก คือการใชภาษาอังกฤษตาม
ความสามารถและความสนใจเพื่อนําไปใชในการปฏิบัต ิ ความสําคัญอันดับรองลงมาคือ 
กระบวนการดาํเนินกจิกรรมอันเกิดจากปฏบิัติงานอยางเปนขั้นตอน นํามาซึ่งความพอใจของ
นักเรียนเอง สามารถเขียนเปนจุดประสงคการเรียนรูของวิชาไดดังตารางที่ 2 ดังนี ้

 
ตารางที่ 2 สรุปจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน 
 
จุดประสงคที่ ขอบเขตเนื้อหา 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได ทั้ง 4 ทักษะในการปฏิบัติงานโครงงาน 
นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษตามสถานการณจริง จากบริบทที่กําหนดขึ้น 
นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสืบคนขอมูล และแสวงหาความรูดวยตนเองได 
นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษ ในขั้นตอนการกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการได 
นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษ ในการขยายผลงานคนควาวิธีตางๆ ตามความสนใจ 
นักเรียนสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนเอง และของเพื่อนได 
นักเรียนสามารถถายโอนประสบการณที่ไดจากการปฏิบัติโครงงานไปใชในชีวิตประจําวันได 

 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544  ไดแบงเนื้อหาและกระบวนการที่มุง
พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม และคานิยม ตามกาํหนดไว ซ่ึงประกอบดวย 8 
กลุมสาระการเรียนรูคือ 
 1. ภาษาไทย 
 2. คณิตศาสตร 
 3. วิทยาศาสตร 
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 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6. ศิลป 
 7. การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
 8. ภาษาตางประเทศ 
 การจัดสาระการเรียนของทกุชวงชั้นจะนําเอากลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ มา
จัดเปนสาระการเรียนรูพื้นฐาน และสาระการเรียนรูเพิ่ม 

สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมภาษาตางประเทศ 
  สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ประกอบดวย 
   สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
   สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
   สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
   สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร           
มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจกระบวนการฟงและการอาน  สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจาก

ส่ือประเภทตาง ๆ  และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา   แลกเปลี่ยนขอมูล   ขาวสาร     แสดง

ความรูสึก และความคิดเห็น  โดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่
เหมาะสม  เพือ่การเรียนรูตลอดชีวิต          

มาตรฐาน ต 1.3 เขาใจกระบวนการพูด  การเขียน  และส่ือสารขอมูล  ความคิดเหน็  และ
ความคิดรวบยอดในเรื่องตางๆไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและมี
สุนทรียภาพ 

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม   
มาตรฐาน  ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา   และ

นําไปใชไดอยางเหมาะสมกบักาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของ

เจาของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และนํามาใชอยางมี 
วิจารณญาณ 

สาระที่ 3   ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
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มาตรฐาน ต 3.1         ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกบักลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและ
เปน พื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน   

สาระที่ 4   ภาษากับความสัมพันธกับชมุชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา  

ชุมชน และสังคม  
มาตรฐาน ต 4.2                 สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู การศกึษาตอ    
    การประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือ และการอยูรวมกันในสังคม 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
  โครงสรางของหลักสูตรภาษาตางประเทศ  กําหนดตามระดับความสามารถทาง
ภาษาและพัฒนาการของผูเรียน (Proficiency- Based)เปนสําคัญ โดยจดัแบงเปน 4 ระดับ  คือ 
  1) ชวงชั้น ป. 1 – 3 ระดับเตรียมความพรอม  (Preparatory Level) 
  2) ชวงชั้น ป. 4 – 6 ระดับตน  (Beginner Level) 
  3) ชวงชั้น ม. 1 – 3 ระดับกําลังพฒันา  (Developing Level) 
  4) ชวงชั้น ม. 4 – 6 ระดับกาวหนา  (Expanding Level) 

ชวงชั้นท่ี   1  (จบชั้นประถมศึกษาปท่ี   3) 
1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศ แลกเปลี่ยน และนําเสนอขอมูลขาวสารในเรื่องที่ เกี่ยวกับ

ตนเอง  ชีวิตประจําวนั   และสิ่งแวดลอมใกลตัว 
2. มีทักษะการใชภาษาตางประเทศในการฟง–พูด ตามหวัเร่ืองเกีย่วกับตนเอง ครอบครัว   

โรงเรียน ส่ิงแวดลอมใกลตวั อาหาร เครื่องดื่ม และความสัมพันธกับบุคคล ภายในวงคําศัพท  300–
450 คํา(คําศัพทที่เปนรูปธรรม) 

3.ใชประโยคคาํเดี่ยว (one  word  sentence) และประโยคเดี่ยว (simple  sentence)ในการ
สนทนาโตตอบตามสถานการณในชวีิตประจําวนัได 

4. มีความรูความเขาใจเกีย่วกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเปนอยูของเจาของ
ภาษาตามระดบัชั้น 

5. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  ในการเสนอขอมูลที่เปนความรูในวิชาอ่ืนตาม
ความสนใจและวยั 

6.มีความสามารถในการใชภาษาภายในหองเรียนและในโรงเรียนในการแสวงหาความรู
และความเพลิดเพลิน 
              ชวงชัน้ท่ี   2  (จบชั้นประถมปท่ี  6) 
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1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศ แลกเปลี่ยน และนําเสนอขอมูลขาวสารสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล  ในเรื่องที่เกีย่วกับตนเอง  ชีวิตประจําวัน  ส่ิงแวดลอมในชุมชน 

2. มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศในการฟง–พูด–อาน ตามหวัเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง  
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและ
นันทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การซื้อ–ขาย ลมฟา อากาศ  ภายในวงศัพท ประมาณ  1,050–
1,200 คํา (คําศัพทที่เปนรูปธรรมและนามธรรม) 

3. ใชประโยคเดี่ยว และประโยคผสม ส่ือความหมายตามบริบทตาง ๆ   
4. เขาใจขอความที่เปนความเรียง และไมใชความเรียงในการสนทนาทัง้ที่เปนทางการและ

ไมเปนทางการ ในบริบทที่หลากหลาย 
5. มีความรูความเขาใจเกีย่วกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา  

ตามบริบทของขอความที่พบตามระดับชัน้ 
6. มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ นําเสนอและสืบคนขอมูลความรู ในวชิาอ่ืน

ที่เรียนตามความสนใจและระดับชั้น 
7. มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศภายในหองเรียน และในโรงเรียนในการ

แสวงหาความรูเพิ่มเติม  และเพื่อความเพลิดเพลิน 
ชวงชั้นท่ี  3  (จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3) 
1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศ  แลกเปลี่ยนนําเสนอขอมูลขาวสาร  สรางความสัมพันธ

ระหวางบุคคล  แสดงความรูสึกนึกคิด  และความคิดรวบยอด  โดยใชน้ําเสียงทาทางในรูปแบบที่
เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

2. มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศในการฟง–พูด–อาน–เขียน ในหวัขอเร่ืองเกี่ยวกับ
ตนเอง    ครอบครัว   โรงเรียน    ส่ิงแวดลอม    อาหาร     เครื่องดื่ม    ความสมัพันธกับบุคคล      
เวลาวาง  และสวัสดิการ การซื้อ – ขาย  ลมฟาอากาศ  การศึกษาและอาชีพ   การเดนิทางทองเที่ยว  
การบริการ   สถานที่   ภาษา   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    ภายในวงศัพทประมาณ  2,100 – 2,250  
คํา  (คําศัพทที่เปนนามธรรมมากขึ้น)  

3. ใชประโยคผสม(Compound Sentence) และประโยคซบัซอน (Complex Sentence)  ที่ใช
ส่ือความหมายตามบริบทตางๆ ในการสนทนาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

4. อาน  เขียน  ขอความที่เปนความเรียงและไมเปนความเรียงทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการที่มีตัวเชื่อมขอความ  (Discourse  Markers)   

5.  มีความรูความเขาใจเกีย่วกับวัฒนธรรมทางภาษาและชีวิตความเปนอยูของเจาของ
ภาษาตามบริบทของขอความที่พบในแตละระดับชั้น 
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6. มีความรูความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ  สืบคนขอมูลความรูในวิชาอ่ืน ๆ ที่
เรียนตามความสนใจและตามระดับชั้น 

7.  ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อการแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยาง
ตอเนื่อง  หาความเพลิดเพลินและเปนพื้นฐานในการทํางานและประกอบอาชีพ 
               ชวงชั้นท่ี  4   (จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6) 

1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศในการแลกเปลี่ยนขอมลูขาวสาร    สรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคล  แสดงความรูสึกนึกคิด    แสดงความคิดรวบยอดในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษางาน
อาชีพ  ชุมชนและสังคมโลก  ในรูปแบบที่เหมาะสมกับบคุคล  กาลเทศะ 

2. มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน-เขียน   ในหัวขอเร่ืองเกี่ยวกับ  
ตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ส่ิงแวดลอม  อาหาร  เครื่องดื่ม ความสัมพนัธกับบุคคล  เวลาวาง และ 
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ  การศึกษาและอาชีพ  การเดินทางทองเที่ยวการบริการ     
สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ภายในวงศัพทประมาณ 3,600 – 3,750 (คําศัพทที่มี
ระดับการใชแตกตางกัน) 

3. ใชประโยคผสม (Compound Sentence) และประโยคซับซอน(Complex Sentence) ที่ใช
ส่ือความหมายตามบริบทตางๆ ในการสนทนาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

4. อาน เขียน ขอความที่เปนความเรียงและไมเปนความเรียง ทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ ที่มีตัวเชื่อมขอความ (Discourse  Markers)   

5. มีความรู  ความเขาใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาและชวีิตความเปนอยูของเจาของ
ภาษาตามบริบทของขอความที่พบในแตละระดับชั้น 

6.   มีความรูความเขาใจสามารถในการใชภาษาตางประเทศ สืบคนขอมูลความรูในวิชาอื่น ๆ  
ที่เรียนตามความสนใจและระดับชั้นจากสือ่ที่หลากหลาย 

7.  ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษทั้งในและนอกโรงเรียน เพือ่การแสวงหาความรูเพิ่มเตมิ  
อยางตอเนื่อง หาความเพลิดเพลินและเปนพื้นฐานในการทํางานและประกอบอาชีพ 
 
ภาษาองักฤษโครงงาน 

แนวคิดและทฤษฎ ี
      ไดมีผูใหแนวคิดและทฤษฎีในการสอนภาษาอังกฤษโครงงานไวดงันี้ 

ฟรายด  บูธ (Fried-Booth 1986 : 5) การสอนภาษาอังกฤษโครงงานเปนทฤษฎีการเรียน
การสอนรวมสมัย ซ่ึงมุงเนนทางดานมนุษยศาสตรเห็นวาแรงจูงใจของผูเรียนนั้นมาจากการได
ทํางานรวมกนัระหวางผูเรียนดวยกัน เชนเดียวกับการเรยีนการสอนภาษาแบบรวมมอื (Community 
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Language Learning) ซ่ึงเนนใหแตละคนไดรวมทํากจิกรรมอยางจริงจังและพัฒนาตนเองไปพรอมๆ 
กัน ยิ่งผูเรียนไดรวมทําแบบฝกหัดทุกขัน้ตอนเพียงใด เขาก็ยิ่งจะไดเรียนรูงานตั้งแตตนจนจบและได
ประโยชนจากงานมากขึ้นเทานั้น 

เลกูทค และโธมัส (Legutke and Thomas 1991 : 157-158) การสอนภาษาอังกฤษ
โครงงาน เกิดจากแนวการเรียนการสอนดวยวิธีการโครงงานอื่นๆ ทั่วๆ ไปซึ่งการสอนดวยวิธี
โครงงาน (Project Approach) เปนการนําแนวคิดในการจดัหลักสูตร 2 รูปแบบดวยกนัคือ หลักสูตร
มุงปฏิบัติงาน (Task-Based Curriculum) และหลักสูตรมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student-
Centered Curriculum) ซ่ึงไดมีนักการศึกษาในอดีตไดวางรากฐานไวคือ ดิวอ้ี (Dewey) และคิล
แพทริค (Kilpatrick) เปนการวางพื้นฐานทัง้แนวคดิทั้งทฤษฎี และการปฏิบัติการของนักเรียนซึ่ง
เรียนรูโดยผานประสบการณ โดยเริ่มจากการนําไปใชสอนครั้งแรกเกีย่วกับระบอบประชาธิปไตย 
และโครงงานภาษาอังกฤษไดมีผูริเริ่มและพยายามออกแบบการเรียนการสอนตั้งแตกลาง ค.ศ. 1970 
มาแลว 

ริชารดส และแพลทส  (Richards and Platts 1997 : 296) การสอนภาษาอังกฤษ
โครงงาน เปนการดําเนนิกจิกรรมที่สงเสริม การเรียนแบบรวมมือ (Co-Operative Learning) 
สะทอนใหเหน็ถึงความสําคัญของการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ (Student-Centered Teaching) 
และสงเสริมการเรียนภาษาดวยการใชภาษาเพื่อการสื่อสารสภาพจริง 

จากแนวคิดขางตนสรุปไดวา ภาษาอังกฤษโาครงงานเกิดมาจากแนวคิดในการจดัการ
เรียนการสอนที่มุงเนนใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูควบคูไปกับการปฏิบัติ โดยนําภาษาเปาหมาย 
(Target Language) มาใชในการปฏิบัติโครงงานชิ้นนั้นๆ ดวยความสมัครใจ โดยมีผูสอนเปนผู
สงเสริมใหเกดิงานขึ้น 

ลักษณะเฉพาะของการสอนโครงงานภาษาอังกฤษ 
การสอนโครงงานภาษาอังกฤษมีลักษณะเฉพาะ  ดังที่นักการศึกษาหลายทานกลาวไว 

ดังนี ้
ริชารดส และแพลทส(Richards and Platts 1997 : 296) ไดใหความหมายไววาการสอน

ภาษาอังกฤษโครงงาน ก็คือการทํากิจกรรมหนึ่งๆ ซ่ึงมีภาระงานที่สมบูรณแบบสงผลแกกิจกรรม
นั้นๆ และเปนความตองการอันเกิดจากการอยากเรียนรูงานนั้นๆ โดยเฉพาะดวยการปฏิบัติงานทั้ง
เดี่ยวและกลุมภาระงานสวนมากจะอยูนอกชั้นเรียน 

เฮนส  (Haines 1989 : 1-2) ไดใหความหมายการสอนภาษาอังกฤษโครงงานไวเปน
หัวขอดังนี้ 1) เปนการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไมใชเนนหลักสูตรเปนสําคัญ 2) เปน
การเรียนแบบรวมมือไมใชเปนการแขงขนั 3) เนนการฝกทักษะไมใชเนนที่โครงสราง 
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สโตลเลอร  (Stoller 1997 : 4) ไดใหความหมายการสอนภาษาอังกฤษโครงงานพอ
สรุปไดดังนี้ 1) มุงเนนความสําคัญที่หัวขอเร่ืองมากกวาขอจํากัดของภาษา 2) เนนการเรียนรูแบบ 
นักเรียนเปนศนูยกลาง ครูเปนผูใหคําแนะนําและผูอํานวยความสะดวก 3) เนนการเรียนรูแบบ
รวมมือมีการและเปลี่ยนขอมลูและแสดงความคิดเห็นในแบบชวยเหลือกนั 4) มุงเนนการใชเชิง
ทักษะสัมพนัธ  5) เนนกระบวนการเพื่อนําไปสูผลผลิตโดยสงเสริมการใชภาษาของผูเรียนใหคลอง
และถูกตอง 6) เปนตัวจูงใจกระตุนสงเสริมและทาทาย ใหเห็นคณุคาและเกิดความเชือ่มั่นในตนเอง 

เลกูทค และโธมัส (Legutke and thomas 1991 : 167) ใหความหมายการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงานวาเปนการปฏิบัติงานเตรียมภาระงาน (Pre-task) เพื่อนําไปสูภาระงาน
เปาหมาย (Target-task) ซ่ึงในการปฏิบัติงานเตรียมภาระงาน มีวัตถุประสงคเฉพาะของงาน โดยมุง
ใหสัมพันธกับหัวขอ (Topic) ในการใชทักษะการปฏิบัติในชีวติจริง การติดตอส่ือสารกับเจาของ
ภาษาการฝกรปูแบบภาษาและทักษะทางภาษารวมทั้งการวางแผนและการปฏิบัติตามกระบวนการ 

ฟรายด  บูธ (Fried-Booth 1986 : 5) การเรียนแบบภาษาองักฤษโครงงานนั้นเนนผูเรียน
เปนศูนยกลางซึ่งแตกตางไปจากการสอนแบบผูสอนเปนผูบอกหรือสอน ดังนั้นผูสอนควรตองปรับ 
ทัศนคติ หรือความคิดใหยืดหยุนตอการทํางานที่ผูเรียนทาํเพราะวาโครงงานนั้นๆ ไมไดออกมาจาก 
หลักสูตรหรือแบบเรียนแตออกมาจากลักษณะของตวัโครงงานเอง อยางไรก็ตามจะตองมีการ 
วางแผน ศึกษากอนที่จะดําเนินงาน และมกีารติดตามโดยประเมินตลอดโครงงาน 

เสงี่ยม  โตรัตน (2542 : 2 ) โครงงานจะตางไปจากหนวยการสอนที่มุงใหผูเรียน เรียนรู
งานทุกอยางเหมือนกนั โดยท่ีครูเปนผูวางแผนการเรียนแตโครงงานจะวางแผนโดยผูเรียน โดยมคีรู
เปนผูช้ีแนะแนวทางเลือกใหและมกีิจกรรมหลากหลาย 

ฮิล (Hill 1999 : 46) ไดใหความหมายพอสรุปไดดังนี้ 1) เปนการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศนูยกลาง (Child-centred) ซ่ึงครูอาจจะตองมีสวนรวมดวย 2) เปนการเรียนการสอนที่
เนนเนื้อหาเปนสําคัญ (Content-based) ในเรื่องการปฏิบัติโครงงานใหสอดคลองกับหัวขอและนํา
ทักษะทางภาษามาใชในการปฏิบัติงาน 3) เปนการบูรณาการ (Integrated) เนื้อหาการเรียนในเรื่อง
ตางๆ เขาดวยกันโดยใชภาษาอังกฤษในการดําเนินงาน 4) เปนเรื่องเกี่ยวกับการศกึษา (Educational) 
อยางแทจริงในการใชภาษาทั้งหมดซึ่งไมเหมือนกับการเรียนภาษาที่แยกออกมา 

สรุปจากลักษณะโครงงานเบื้องตนครูเปนผูที่มีบทบาทในการทําความเขาใจเนื้อหา        
โครงงานและสามารถถายทอดแนวทางในการปฏิบัติงานโครงงาน โดยดงึความสนใจสภาพ
ส่ิงแวดลอมและภาษาเปาหมายออกมาจากความตองการที่แทจริงของตัวผูเรียนได 

ลําดับขั้นในการทําโครงงานภาษาองักฤษ 
               มีผูเสนอลําดับขั้นในการทําโครงงานวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี ้
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เสงี่ยม  โตรัตน (2542 : 3-5 ) ไดแบงลําดับขั้นสําคัญ 3 ขั้น ในการทําโครงงานดังนี ้
1. ระยะที่ 1 ขั้นเริ่มตน (Get Start) เปนขั้นทีผู่สอนสํารวจภูมิหลังความรูความสนใจ

ของผูเรียนแตละบุคคลผูเรียนจะตองนํากิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความคิดของตนผูปกครองผูเรียน
จะไดรับจดหมายใหมีสวนรวมดวย 

2. ระยะที ่ 2 งานนอกชั้นเรียน (Field work) เพื่อใหผูเรียนมีความรูกวางขึ้น ผูเรียน
ควรมีโอกาส ไดศึกษานอกชั้นเรียนในรูปของการปฏิบัติงาน หรือศกึษานอกเหนอืจากสิ่งที่รับรูใน
ช้ันเรียน 

3. ระยะที ่3 สรุปและเสนอ ระยะสุดทายนี้แบงเปนการทํากิจกรรมยอย 2 ประเภทคือ 
การสรุปและเทคนิคเฉพาะตวัในการเสนอความรูใหม 

คารโมนา (Carmona และคณะ 1991 : 45) ไดเสนอขั้นตอนดังนี ้
1. การดําเนินแผนงานในหองเรียน ซ่ึงเปนการเริ่มตนดวยการอภิปรายแนวคิดเรื่อง

โครงงาน และตามดวยการแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะในหวัขอ ขอที่ตนสนใจ 
2. การดําเนินแผนงานนอกหองเรียน ซ่ึงเปนการนําหวัขอที่คิดไวในขั้นตนมาทํา

โครงงานโดยการสงเสริมและสนับสนุนกันในกลุมนักเรียน ซ่ึงเปนการสงเสริมการมีปฏิสัมพันธ
กัน 

3. การตรวจสอบโครงงาน ซ่ึงเปนขั้นตอนสําคัญซึ่งครูจะตองใหขอมลูยอนกลับแก
นักเรียนและจะตองมีการอภปิรายรวมกนัทั้งครูและนักเรียนในเรื่องการปฏิบัติโครงงาน 

ฟรายด  บูธ (Fried-Booth 1986 : 6) ไดเสนอขั้นตอนการทําโครงงานแบบเต็มรูปแบบ
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ประกอบดวย 

1. การเตรียมงานในหองเรยีน (Classroom planning) นักเรียนจะตองทํางานรวมกัน
รวมทั้งครูดวย อภิปรายถึงเนื้อหาและขอบเขตของโครงงานและสรรหาภาษาเฉพาะที่จะใชตวัอยาง
อุปกรณที่จะเปนที่จะไดมาซึ่งโครงงาน เชนตําราเลมเล็กๆ , แผนพับ, ภาพประกอบเปนตน 

2. การปฏิบัติโครงงาน (Carrying out the project) นักเรยีนเคลื่อนยายออกจากนอก
หองเรียนทํางานที่ไดเตรยีมไว เชน การออกสัมภาษณ การบันทึกขอความตางๆ การรวบรวมภาพ
และส่ือ อุปกรณที่เหน็ไดดวยตาเปลาที่ใชในการดําเนนิโครงงาน  ส่ิงสําคัญของขั้นตอนนี้ก็คือ    
นักเรียนตองไดฝกทั้ง 4 ทักษะคือ อาน เขยีน พูด และฟง โดยบูรนาการตามธรรมชาติ 

3. การทบทวนและตรวจสอบการทํางาน (Reviewing and monitoring the work)  
ขั้นตอนนี้ประกอบดวยการอภิปรายและการสะทอนผลงาน ทั้งสองอยางนี้อาจจะทําในชวงดําเนิน 
โครงงานหรือหลังจากจบโครงงานแลวกไ็ดเชน ครูเปนผูวิจารณงาน และใหแนะนําวเิคราะหงาน 
กันเองภายในกลุม ตรวจสอบงานกันเองโดยการรวมมือกัน 
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ริชารด และแพลทส  (Richards and Paltts 1997 : 295-296) ไดกลาวถึงขั้นตอนการ
สอนภาษาอังกฤษโครงงานประกอบดวย 

1. การวางแผนในชั้นเรียนครูและนักเรยีนเลอืกและตัดสินใจวางขอบขายของงาน 
2. ออกสูนอกชั้นเรียน คือการปฏิบัติภาระงานที่ไดวางแผนไว 
3.   ทบทวนและตรวจสอบ คือการนําผลมาอภิปรายและตรวจสอบโดยครูและการ

รวมมือกันในชั้นเรียน ซ่ึงจะตองดําเนินการทั้งระหวางปฏิบัติงานและสิ้นสุดงาน 
สโตลเลอร (Stoller 1997 : 6-9) ไดพัฒนากิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงานออกเปน 10 

ขั้นตอน  
1. ขั้นตกลงเลือกหัวขอ 
2.  ขั้นกําหนดผลสําเร็จ 
3. ขั้นรวบรวมขอมูล 
4. ขั้นผูสอนใหขอมูลทางภาษาเพื่อเตรียมพรอมในการปฏบิัติงานขั้นที5่ 
5. ขั้นรวบรวมขอมูล 
6. ขั้นผูสอนใหขอมูลทางภาษาเพื่อเตรียมพรอมในการปฏบิัติงานขั้นที่ 7 
7. ขั้นจัดเรียงและวิเคราะหขอมูล 
8. ขั้นผูสอนใหขอมูลทางภาษาเพื่อเตรียมพรอมในการปฏบิัติงานขั้นที่ 9 
9. ขั้นนําเสนอผลงาน 
10. ขั้นประเมินโครงงาน  
โดยสรุปเปนแผนภูมิ ดังแผนภูมิที่ 5  
 

                  สรุปขั้นตอนการดําเนินงานการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน มี 3 ขั้นตอนใหญๆ ดวยกนั
คือ 1) การทําความเขาใจโครงงานพรอมทั้งเลือกหัวขอโครงงานตามความสนใจ 2) การปฏิบัติงาน
ตามแผนงานที่ไดวางไว  และ 3) การสรุปงานดวยวธีิการที่หลากหลาย ทั้งสามขั้นตอนที่กลาวถึง
ตองเล็งถึงการนําภาษาอังกฤษมาใชในการดําเนินโครงงานภาษาอังกฤษทุกขั้นตอนเปนสําคัญ 
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แผนภูมิที่ 5  แสดงขั้นตอนปฏิบัติงานภาษาอังกฤษโครงงาน 
ที่มา : Stoller, Fredricka L. “Project Work : A means to Promote Language Content.” English 
Teaching Forum 36 ( October 1997), 2 – 9. 

              ขั้นที่ 1 
ตกลงเลือกหัวขอ 

ขั้นที่ 2 
กําหนดผลสําเร็จ 

ขั้นที่ 3 
รวบรวมขอมูล 

ขั้นที่ 10 
ประเมินโครงงาน         

ขั้นที่ 9 
นําเสนอผลงาน 

ขั้นที่ 7 
จัดเรียงและวิเคราะหขอมูล 

ขั้นที่ 5 
รวบรวมขอมูล 

ขั้นตอนที่ 8 
ผูสอนใหขอมูลทางภาษา 

เพ่ือเตรียมพรอมในการปฏิบัติงานขั้นที่ 9 

ขั้นตอนที่ 4 
ผูสอนใหขอมูลทางภาษา 

เพ่ือเตรียมพรอมในการปฏิบัติงานขั้นที่ 5 

ขั้นตอนที่ 6 
ผูสอนใหขอมูลทางภาษา 

เพ่ือเตรียมพรอมในการปฏิบัติงานขั้นที่ 7 
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รูปแบบของการจัดกิจกรรมภาษาองักฤษโครงงาน 
มีผูใหแนวความคิดเรื่องรูปแบบการจัดกจิกรรมภาษาอังกฤษโครงงานตามลักษณะ

มุมมองตางๆ กันดังนี ้
เฮนรี (Henry 1994 : 13-17) ไดจัดรูปแบบกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงานตามระดับ

การวางโครงสราง (Degree of structure) ดังนี้ 
1. โครงงานแบบกําหนดโครงสราง (Structured Project) คือโครงงานที่ผูสอน 

ตัดสินใจ กําหนดหวัขอ การวางโครงราง อุปกรณ วิธีการ และการนําเสนอ 
2. โครงงานแบบไมกําหนดโครงสราง (Unstructured Project) คือ โครงงานที่ 

ผูเรียนเปนผูตดัสินใจ กําหนดหัวขอ วางโครงราง และวธีิการ รวมทั้งหาอุปกรณดวยตนเอง 
3. โครงงานแบบกึ่งกําหนดโครงสราง (Semi-structured Project) คือโครงงานที่ 

ผูเรียนและผูสอนรวมกันตัดสินใจ 
เฮนส (Haines 1989 : 1) ไดจัดรูปแบบกจิกรรมภาษาอังกฤษโครงงานตามประเภทการ

ทํางาน ดังนี ้
1. โครงงานประเภทขอมูล หรือการวิจยั (Information or Research Project) คือการ

ทําโครงงานในลักษณะของการทําวิจยั จากการคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลหลายๆ แหลง 
2. โครงงานประเภทสํารวจ (Survey Project) คือการทําโครงงานโดยรวบรวมขอมูล

จากการสํารวจขอมูลจากบุคคล เชน ทําแบบสอบถาม การสัมภาษณ       
3.  งาน เชนโครงงานประเภทผลผลิต (Production Project) คือการนําเสนอขอมูลใน

รูปผลงาน เชน ปายนิทรรศการ วีดีโอ รายการวิทยุ รายงาน และแผนพบัเปนตน 
4. โครงงานประเภทการแสดงและการจัดการ (Performance Project และ 

Organization Project) คือ การนําเสนอขอมูลในรูปของการปฏิบัติ เชน รายงานหนาชั้น จัดแฟชั่น
โชว โตวาที จดัชุมชน สนทนาโตะกลม 

เลกุทคและโธมัส (Lequtke and Thomas 1991 : 160-161) ไดจัดรูปแบบของกิจกรรม
ภาษาอังกฤษโครงงาน สําหรับการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศดังนี ้

1. โครงงานแบบติดตอกับเจาของภาษาโดยตรง (Encounter Project) ซ่ึงอาจจะเปน
ช้ันเรียนในประเทศเจาของภาษาหรือไมใชประเทศเจาของภาษาแตการไดขอมูลตองเปนการติดตอ
กับเจาของภาษาโดยตรงเชน การสํารวจการใชภาษาอังกฤษที่สนามบนิ 

2. โครงงานแบบคนควาจากหนังสือ (Text Project) เปนการทําโครงงานโดยรวบรวม
ขอมูลจากหนงัสือ นิตยาสาร วารสาร และส่ิงตีพิมพตางๆ 
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3. โครงงานแบบโตตอบทางจดหมาย (Class Correspondence Project) เปนการได
ขอมูลดวยการโตตอบทางจดหมายกับเจาของภาษา หรืออาจจะเปนสื่ออ่ืนๆ ก็ได 

 ฟรายด  บูธ (Fried-Booth 1986 : 7) เสนอกิจกรรมเปนรูปแบบ ซ่ึงสรุปไดจากแผนภูมิ
ที่ 6 เปน2 รูปแบบ คือ1 ) แบบกิจกรรมเสริมโดยการใชภาษาเปน2 ลักษณะคือควบคุม กับ ควบคุม
นอย 2 ) แบบเต็มรูปแบบ โดยการใชภาษาเปนแบบอิสระ   
ควบคุมการใชภาษา 
(Controlled use of language) 
 
 
 
 
 
 
เช่ือมโยงกิจกรรม(โดย
ควบคุมนอย) (Bridging 
activities) (less controlled) 
 
 
 
 
 
 
ใชภาษาอยางอิสระ 
(Free use of language) 

-กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร 
(Communicative activities) 
-บทบาทสมมุติ 
(role play) 
-เรื่องจริงแบบสั้น 
(mini real-word tasks) 
-งานที่มอบหมาย 
(assignments) 
-การเลียนแบบ 
(Simulations) 
-วีดีโอ 
(Video) 
-งาน/อุปกรณของจริงที่สามารถนํามา
หองเรียนได หรือโครงงานสั้นๆ 
(work/authentic materials brought to 
class ; small projects) 
 
-โครงงานแบบเต็มรูปแบบ 
(Full-scale project) 

ตัวอยาง เกมเติมขอมูลในชองวาง 
(information-gap games) 
ตัวอยาง การซื้อของ 
(Shopping) 
ตัวอยาง จดตารางรถไฟจากสถานีรถไฟ 
(getting train times from the station) 
ตัวอยาง คนควาในหองสมุดม รายงาน 
 
ตัวอยาง แผนหนาหนังสือพิมพ 
(Newspaper front page.) 
 
 
ตัวอยาง ฉลากอาหาร : pin and tread 
display 
 
 
 
ตัวอยาง ผูนําทางคนพิการ ( Good 
wheelchair guide ) 

แผนภูมิที ่6 ลําดับขั้นการนําเสนอกิจกรรมแบบแยกยอย เร่ิมจากระดับควบคุมภาษาถึงใชภาษา
อิสระ 
ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 7. 
 
ขอดี หรือประโยชนของการทําโครงงาน 
               ไดมผูีกลาวถึงขอดี หรือประโยชนทีไดจากการทําโครงงานพอสรุปไดดังนี ้

ฟรายด  บูธ (Fried-Booth 1986 : 7 - 8) การทําโครงงานกอใหเกดิประโยชนกับตัว
นักเรียน 
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1. เปนการสงเสริมให นกัเรียนไดใชภาษานอกหองเรียนไปสูโลกกวาง 
2. โครงงานชวยเชื่อมโยงชองวางระหวาง การเรียนภาษา กบัการใชภาษา 
3. เปนสิ่งที่มีคาในการขยายวงกวางของการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารซึ่งไดมาจากใน

หองเรียนออกจากแรงกระตุนที่มีอยูในโครงงานเอง 
เฮนส (Haines 1989 : 3) ไดกลาวถึงประโยชนที่เกิดจากตวันักเรียนโดยตรงดังนี ้
1. นักเรียนไดสัมผัสกับเรื่องที่เปนจริง 
2. นักเรียนมีสวนรวมในการดาํเนินกจิกรรม 
3. ไดแสดงออกซึ่งความสามารถของเด็กทุกคนโดยไมคํานึงถึงความสามารถทาง

ภาษา 
4. ไดนําภาษามาบูรณาการในโครงการชวยใหเกิดความเชือ่มั่นในการใชภาษา 
5. กอใหเกิดความสมดุลในเนือ้หาทั้งความคลองแคลวและความถูกตอง 
6. เปนสิ่งที่ชวยใหผอนคลายจากการแบบปกติ 
เสงี่ยม  โตรัตน (2542 : 12) โครงงานที่สอนเปนระบบชวยเสริมสรางความรูและทักษะ 

ความรูไดแกความรูในขอมูลสาระตางๆ ทักษะไดแก ทักษะพืน้ฐาน เชน การฟง พูด อาน เขียน วัด 
นับ การจัดเกบ็ขอมูลเปนตน ทักษะทางสังคม เชนการทํางานรวมกนั การตอรอง ทักษะระหวาง
บุคคล เชนการรูจักใหและรับ ใหเกยีรติตอกัน สรางความประทับใจและกําลังใจ 

สรุปไดวาการเรียนการสอนโครงงานภาษาอังกฤษกอใหเกิดประโยชนแกตวัผูเรียนเอง
ทั้ง    3 ดานคอื 1) การเรียนรูภาษา ควบคูเนื้อหาสาระอืน่ 2 ) การมีปฏิสัมพันธกับสังคม และชุมชน 
3)  การสรางสรรคงานอยางเปนระบบ และมีโครงสราง 

ปญหาและอุปสรรคของการทําโครงงาน 
     ไดมีผูกลาวถึงปญหาและอุปสรรคในการทําโครงงาน พอสรุปไดดังนี้ 

ฟรายด  บูธ (Fried-Booth 1986 : 11 - 12) ไดกลาวถึงปญหาสําหรับครู 
1. การจัดการ (Organization) โครงงานสรางสรรขึ้นเพื่องานพิเศษ ครูจะตองเตรยีม

พบกับเรื่องยาก คือตองทําแผนการสอนอยางสม่ําเสมอและการเตรียมตัวรวมถึงการทําเครื่องหมาย
กํากับไว โครงงานยังมีขอผูกมัดเพิ่มเติมอีก เชน การตดัตอตางๆ และการหาแหลงขอมูลสําหรับสื่อ
อุปกรณอยางเหมาะสม 

2. การตรวจสอบ (Monitoring) การที่นักเรียนใชภาษานอกหองเรยีนจําเปนที่ครู
จะตองเขาไปเกี่ยวของและรูวาพวกเขากําลังทําอะไร นัน่หมายความวาครูตองมีกลยุทธในการที่จะ
ตรวจสอบการเรียนของนักเรียนวาไดยินไดเขาใจอะไรมาบาง และบางครั้งนักเรียนอาจจะพดู 
ออกมาขณะทีท่ํางานโครงงาน การตรวจสอบบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นจากนักเรยีนเอง โดยการทํา 
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รายการตรวจสอบ เชน คําศัพทใหม, สํานวนภาษาพดู  และรูปแบบการรายงานโครงงานนักเรยีน
อาจจะไดใช โสตทัศนูปกรณในการชวยนําเสนองานดวย 

3. ปญหาสวนบุคคล (Personal problems) ครูจําเปนที่จะตองพรอมเสมอในการที่จะ
ชวยนกัเรียนในทุกขั้นตอนของโครงงาน หรือแมแตการขาดความสนใจ และการใหแรงกระตุน ใน
กลุมของนักเรยีนเอง โดยทั่วไปการขาดแรงกระตุนเปนผลมาจากถูกจาํกัดมากเกินไป เชน มีความ
ตั้งใจมากเกินไปในการทีจ่ะทําโครงงานตามขั้นตอนของโครงงานกลัวการที่จะสามารถตอสูกับ
ความตองการภาษาใหม  ผิดหวังกับลักษณะเดนเฉพาะของงาน เชน การสัมภาษณไมประสบ
ผลสําเร็จ 

เฮนส (Haines 1989 : 7-8) ไดกลาวถึงปญหาซึ่งอาจเกดิขึ้นทั้งกับคร ูและนกัเรียนสรุป
จากหวัขอดังนี ้

1. นักเรียนขาดความสนใจและแรงจูงใจ 
2. นักเรียนบางคนอาจไมบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 
3. นักเรียนใชภาษาแมมากกวาภาษาอังกฤษ 
4. ครูมีความกังวลในเรื่องขอผิดพลาดของนกัเรียนมากเกนิไป 
5. นักเรียนไมคํานึงถึงเรื่องที่วาโครงงาน เปนการปฏิบัติงานที่ตองลงมือ 

กระทําจริง 
6. ครูไมสามารถใหนกัเรียนออกปฏิบัติงานนอกหองเรียนได 
7. ความรวดเรว็การทํางานของกลุมนักเรียนแตละกลุมไมเทากัน 
พรรณี  บวัโต (2542 : 19) ไดเสนอแนะถงึปญหาบางประการที่ควรคาํนึงถึงในการทํา

ภาษาอังกฤษโครงงานดังนี ้
1. ผูเรียนขาดแรงจูงใจและความสนใจ สาเหตุอาจเนื่องมาจากวุฒภิาวะของผูเรียน 

ความไมคุนเคยหรือไมเคยชนิกับการทํางานอยางอิสระซ่ึงตองอาศัยความรับผิดชอบตนเองและรวม
รับผิดชอบงานของหมูคณะรวมทั้งความตางกันในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 

2. สาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ครูผูสอนอาจชี้นําผูเรียนมากเกินไปและไม
ยอมใหผูเรยีนไดมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจตั้งแตเร่ิมตน ในทางตรงกันขามครูผูสอนอาจ
ละเลยไมสนใจผูเรียนมากเกนิไป ก็เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูเรียนบางคนที่มีศกัยภาพดอยกวา
เพื่อนสมาชิก 

3. ผูเรียนบางคนขาดทักษะความสามารถทางภาษาในการทาํภาษาอังกฤษโครงงาน
จําเปนที่ครูผูสอนตองกระตุนสงเสริมใหผูเรียนไดใชศักยภาพใหมากทีสุ่ด การกระจายกลุม
ความสามารถของผูเรียนก็เปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนชวยเหลือซ่ึงกันและกนั 
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สรุปปญหาที่อาจเกิดขึน้ไดทัง้กับตัวครูและนักเรียน ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โครงงาน ปญหาสําคัญที่สุดก็ควรจะเปนทีค่รูในการที่จะตองปรับพฤติกรรมการเรียนการสอนแบบ
ใหมดังนี้ 1) เนนการเรยีนการสอนที่เปนรูปแบบปฏิบัติงานจริง 2) สงเสริมการทํางานเปน
กระบวนการ3) เปนผูอํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษาหรือบอกแหลงคนควาขอมูลใหแกนักเรียน
ได 4 )เปนผูคอยตรวจสอบนักเรียนอยางมียุทธวิธี 

การวัดและประเมินผลโครงงาน 
 การวัดและประเมินผลถือวาเปนสิ่งสําคัญในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โดยมีผูกลาวไว ดังนี ้
เฮนส (Haines 1989 : 8-9) ไดกลาวถึงการประเมินโครงงานเปนระยะดังนี ้
1. ระหวางการดําเนินโครงงาน (During the project) 

1.1 การตรวจสอบโดยครูควรทําอยางรอบคอบ เชน ประเมินวานักเรียนกําลัง
เรียนรูอะไร จดบันทึกภาษาที่ผิดพลาดพิจารณาสวนไหนที่ควรปรับปรุงแกไข ตรวจสอบการ
รวมมือทํางานระหวางกลุมหรือคู 

1.2 การใชรูปแบบบันทึก ดังตวัอยางขางลางซึ่งแสดงเปนตารางดังนี ้
ตารางที่ 3   แสดงการบันทกึการปฏิบัติโครงงานเปนระยะโดยกลุมผูเรียนทําการบนัทึก 

 
Group A 
Monday 5th Oct    1. การอภิปรายเพื่อวางแผนรวบรวมขอมูล : โจสเปนผูหาขอมูลคาใชจายในการเดินทาง 

มาเรียน เขียนจดหมายเพื่อขอขอมูลวันหยุดในสกอตแลนด 
                            2. ปญหา : เวลาไมเพียงพอในการดําเนินการ / ไมสามารถหาที่อยูของเจาหนาที่การทองเที่ยว

แหงสกอตแลนด 
Monday 12th Oct   ………………………………………………………………………………. 
 

 
ที่มา :Haines Simon, Projects For the EFL Classroom (Hong Kong : Thomas Nelson and Sons 
Ltd,1989), 9. 
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ตารางที่  4  แสดงรูปแบบการบันทึกของครูโดยบันทึกการปฏิบัติโครงงาน ดานความกาวหนา  
                   และความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ในแตละครั้ง 
 
วันที่ กลุม ขั้นตอนที่ บันทึก : การบรรลุวัตถุประสงค ความสําเร็จ ความลมเหลว 
5th Oct 
 
 
 
 
 
12th Oct 

A 
 
B 
 
 
C 
…. 

2 
 
2 
 
 
3 
….. 

เปนการอภิปรายที่นาสนใจ : นักเรียนมีสวนรวมทุกคน ปญหา : การบันทึก
แผนการดําเนินงานไมสมบูรณ 
การแบงงานแตละภาระงานใชเวลานาน นักเรียนไมสามารถตกลงไดวาใคร
รับผิดชอบอะไร  เปนกลุมที่เร็วที่สุด : การอภิปรายกอใหเกิดผลระยะสั้น 
นักเรียนกําลังดําเนินการรวบรวมขอมูล 
………………………………………………………………… 

 
ที่มา :Haines Simon, Projects For the EFL Classroom (Hong Kong : Thomas Nelson and Sons 
Ltd,1989), 9. 
 

1.3 การใชรูปแบบการบันทึกในการอางอิงในการใหคะแนนโดยแสดงเปน 
ตารางตามตัวอยางขางลาง 

 
ตารางที่ 5   แสดงรูปแบบการบันทึกในการอางอิงการใหคะแนน 

 
ดานบวก ดานลบ 

1. นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษไดมากขึ้นกวาการ
เรียนภาษาอังกฤษปกติ 

2. อีเลนา และเอนา มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น 
3. โจสแสดงถึงความเปนผูดําเนินการไดดี 
4. นักเรียนฝกปฏิบัติและจัดทําตนฉบับการขอรอง

แบบสุภาพ 
5. นักเรียนสวนมากไดฝกทักษะการเขียนจดหมาย 
6. นักเรียนเรียนรูคําศัพทเปนจํานวนมาก 

1. ไมมีนักเรียนในกลุมใดเลยที่ใชภาษาอังกฤษ
ตลอดเวลา 

2. งานเขียนมีขอผิดที่เปนแบบพื้นๆเปนจํานวนมาก
เกิน 

3. นักเรียนจํานวน 3 – 4 คนแทบจะไมทํางานใดเลย 
4. โครงงานตองใหครูชวยเตรียมการเปนพิเศษ 
5. ยากตอการคนหาขอมูลแหลงขอมูลที่เหมาะสม

กับระดับ 
ที่มา :Haines Simon, Projects For the EFL Classroom (Hong Kong : Thomas Nelson and Sons 
Ltd,1989), 9. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  

36

 
2. หลังการดําเนนิโครงงาน (After the project) 

2.1 โดยการใชแบบสอบถาม ตามตัวอยางสรุปเปนตารางดังนี้ 
ตารางที่   6  แสดงรูปแบบแบบสอบถาม 

 
1. นักเรียนใหความสนใจกับหัวขอเรื่องอยางไรบาง 
2. ในจํานวน 6 กลุมมีกลุมใดบางที่รวมงานกันดวยดี 

1      2      3      4      5      6 
3. ใชเวลาดําเนินการนานเทาไร 
4. นักเรียนยอมรับการดําเนินโครงงานวาเปนการชวยใหเกิดการเรียนรูหรือไม 

ยอมรับ      ไมยอมรับ 
5. ครูพอใจกับบทบาทของตนเองในการดําเนินโครงงานหรือไม 

พอใจ          ไมพอใจ 
6. โครงงานควรจะไดรับการปรับปรุงเรื่องใดบาง 
 
ที่มา :Haines Simon, Projects For the EFL Classroom (Hong Kong :Thomas Nelson and Sons 
Ltd,1989),10.  
 

2.2 อภิปรายถึงการปฏิบัติโครงงาน เชน นกัเรียนพอใจโครงงานหรือไม นักเรียน
ไดเรียนรูอะไรใหมๆ บาง กิจกรรมใดที่นักเรียนสนใจ และคิดวาเปนประโยชนที่สุด นักเรียน
สามารถใชภาษาดานใดเพิ่มขึ้นบางกอนทีไ่ดเรียน 

สรุปการประเมินผลโครงงานภาษาอังกฤษ สามารถประเมินผลโดยคํานึงถึงการ
ประเมินตามสภาพจริง ซ่ึงสอดคลองกับการดําเนินงานโครงงานในตัวของโครงงานเองอยูแลวซ่ึง
เราสามารถตรวจสอบ หรือประเมินไดเปนระยะในการปฏิบัติโครงงานครูตองเปนผูเตรียมหรอื
วางแผนแนวทางในการประเมินงาน โดยอาจจะใหนกัเรียนมีสวนรวมในการคิดรูปแบบ หรือเกณฑ
การประเมินกไ็ด 

 
แหลงขอมูลการสรางโครงงานภาษาอังกฤษ 
เฮนส (Haines 1989  : 11-12) ไดกลาวถึงแหลงขอมูลในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โครงงาน โดยมีเนื้อหาหลัก พอสรุปไดดังนี้ 
1. จะรวบรวมขอมูลอะไร 
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1.1  วัสดุส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพ นิตยาสาร หนังสือ โฆษณา หนังสือแจงขอมูล
ขาวสารของหนวยงานตางๆ 

1.2 อุปกรณบันทกึเสียง เชน เทปบันทึกรายการเปนภาษาอังกฤษตางๆ เพลง        
วีดิโอ สารคดี หรือรายการทางทีว ี

1.3 ตัวอยางจริง เชน รูปแบบจดหมาย แบบสอบถาม  
2.  ส่ิงที่อางอิง เชน พจนานกุรม หนังสือหลักไวยากรณตางๆ แบบฝกทักษะอาน เขียน 

หนังสือเกีย่วกบัประเทศอังกฤษ อเมริกา 
3. จะหาแหลงขอมูลที่ไหน 

3.1 โดยการติดตอกับบุคคล 
3.2 ตัวแทนจากหนวยงานตางๆ เชน สํานักงานทองเที่ยว 
3.3 ขอมูลจากสํานักงานที่เปนประเทศที่ใชภาษาอังกฤษ เชน สถานทูต 

4. เครื่องมือ 
4.1 เครื่องมือพื้นฐาน เชน ปากกา ดินสอ 
4.2 เครื่องมือขนาดใหญ เชน ชางภาพ กลอง กลองวีดีโอ เครื่องพิมพดีด 

5. การบันทึกรวบรวมและจดัเก็บขอมูล ซ่ึงหมายถึงผูที่มีหนาที่ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลชวยเหลือซ่ึงกันและกนัระหวางครูและนักเรยีน 

6. การทําโครงงานรวบรวมแหลงขอมูล (สําหรับครูหรือนกัเรียนทีเ่กง) 
ตามแนวคิดของเฮนส ไดพดูถึงแหลงขอมูลไวครอบคลุม สรุปเปนแนวคิดไดวาการทํา

โครงงานใดๆ ควรมีขอคํานึงถึงเรื่องแหลงขอมูลใหชัดเจน โดยการจดัเก็บรวบรวมใหเปนหมวดหมู 
และดําเนินการรวมกันระหวางครู นักเรียน โดยมีการวางแผนดําเนนิการและติดตอกบัผูเกี่ยวของซึง่
อาจจะดําเนินการเปนขั้นตอนแบบโครงงานดวยกไ็ด 

การนําเสนอโครงงานภาษาอังกฤษ 
บํารุง  โตรัตน (2543 : 2) ไดกลาวถึงการนําเสนอโครงงานผานสื่อคอมพิวเตอรและ

อินเตอรเน็ต หมายถึงการนาํเสนอสวนหนึ่งของโครงงานหรือโครงงานทั้งหมด เชน แบบฝกหัด 
(Exercises) ที่ครูสรางขึ้นผลงานเขียนของนักเรียน (Writing Project) การแสดงกจิกรรมบทบาท
สมมุติ (Role Play) การแสดงละคร (Drama) หรือแมแตบทเรียนหรือเอกสารการสอนที่ครูสรางขึ้น 
เชน ใบคําสอน (Sheets) คําบรรยายของครู กําหนดสงงาน บทเพลงประกอบโครงงาน ในแผน CD 
หรือแผนดิสก หรือนําเสนอบนอินเตอรเน็ตโดยนําไฟละแสดงบน Website เชน Website ของ      
โรงเรียนเพื่อใหนักเรยีนสามารถคลิกเขาไปทํากิจกรรมการเรียนตางๆ เชนการทําแบบฝกหัด
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เพิ่มเติม หรือแมแตเขาไปด ู เพื่อทบทวนบทเรียน เขาไปชมหรือดูกิจกรรมตางๆ เชน วดีีทัศนละคร
นักเรียนที่บันทึกเทปไวตลอดจน งานเขียนของกลุมนักเรยีนที่ไดรับรางวัล 

ฟลลิปส และคณะ (Phillips and groups 1999 : 13) ไดเสนอถึงการตัดสินใจ เมื่อ
ตองการนําเสนอโครงงานดวยขอคําถาม ดงัตอไปนี ้

1. ตองการนําเสนอใคร พอ แม เพื่อน ครู นักเรียน หรือสูสาธารณชน 
2. ที่ไหน ในหองเรียน หอประชุม โรงละคร กลางแจง หองบันทึกวีดโีอ 

   3. อยางไร การจัดแสดงผลงานถือเปนการเปดตัวหรือการแสดงเกริ่นนํากอนโดยเปน 
การจัดแบบแสดงนิทรรศการศิลปะแนวใหม พรอมทั้งสงบัตรเชิญแขก มีการจัดเครือ่งดื่ม และของ
วางเตรียมไว และพูดคยุจากการที่เปนจิตรกรในการจัดนทิรรศการกอน 

การฉายวดีีโอ ใหชมทําเสมือนหนึ่งเปนชมภาพยนตทีโ่รงหนังโดยมกีารทานขาวโพด
คั่ว หรือ ไอศกรีม 

การแสดงเหตกุารณ เชน งานแสดงบนเวที ก็ควรจะใหมีการสงบัตรเชิญหรือรายการ
พรอมทั้งจัดอาหารเครื่องดื่ม 

ทั้งนักเรียนและครูควรทําแบบสอบถาม หรือมีการตามหาผูมาชมซึ่งบรรยายถึงงาน
แสดงและเปนผูทราบขอมูลมากที่สุด โดยการจัดรางวัลใหดวย 

พรรณี  บวัโต (2542 : 18) กลาวถึงการนาํเสนอโครงงาน หลังจากที่สมาชิกทุกกลุมได
ผลงานขั้นตอนสุดทาย (End Project) จากการทําภาษาอังกฤษโครงงานตามแผนปฏิบัติงานของแต
ละกลุมเสร็จสิ้นแลวครูผูสอนพรอมดวยผูเรียนตองจัดเตรียมสถานที่ ซ่ึงอาจจะเปนหองเรียนหรือ
สถานที่ที่เหมาะสมในหรือนอกอาคารเรียนเพื่อจัดเตรยีมการนําเสนอผลงาน (Presentation) ของ
กลุมสมาชิกของแตละกลุมทั้งนี้ควรมีการประชาสัมพันธใหผูเรียนในโรงเรียนทุกคนไดรับทราบ 
และหากมีความพรอมดานสถานที่ก็ควรเปดโอกาสใหผูเรียนโดยทัว่ไปเขาชมการนําเสนองาน 
รวมทั้งจัดใหมกีารจัดนิทรรศการ (Display) เกี่ยวกบัการทําภาษาอังกฤษโครงงานในบริเวณที่
นําเสนอผลงานดวย 

สรุปการนําเสนอโครงงานนับเปนสิ่งสําคัญในการที่สงเสริมความสําเร็จและให
กําลังใจแกผูเรียนไดมองเห็นภาพลักษณการทํางานของตนและยังไดสูสายตาผูที่เกี่ยวของ ซ่ึงในการ
นําเสนอมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับวตัถุประสงคของผูเรียนและครูรวมกัน และที่สําคัญควรใหเปน
ส่ิงที่ดึงดูดความสนใจ ดวยส่ือ และเทคโนโลยี 

วิธีสอนแบบลําดับขั้นตอนในโครงงาน ฟรายด บูธ( Fried-Booth 1986 : 47) 
    ฟรายด บูธไดนําเสนอเปนรูปแผนภูมิซ่ึงชี้ใหเห็นถึงการไดทักษะทางภาษาในแตละ

กิจกรรม ดังนี ้
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ขอมูลท่ีครูให     
ขอมูลท่ีนักเรียนให   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 7 วธีิสอนแบบลําดับขั้นตอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 47. 
 

วัตถุประสงคโครงงานงาน

การนําเสนอและรายงาน

การทํางานกลุม    
การสอนกลุมเล็ก 
และขอมูลยอนกลบั 

การติดตอกับ     
ภายนอกและ     
การสัมภาษณ 

การอภิปราย
การเจรจา 

การคนหาขอมูล 

ทักษะพูดทักษะพูด ทักษะพูด

โครงสรางคําถาม
คําตอบอยางเปน
ทางการที่ใชกับ
วิทยากรภายนอก 

อานกวาดสายตาอาน
เพื่อหาขอมูลเฉพาะ 
อานทั้งหมดขอมูลที่

ไมใชถอยคํา 

 
ทักษะการเขียน 

งานรายบุคคลโดย 
การใชเอกสาร 
อางอิงและอื่นๆ 

การปฏิสัมพันธกับ
ชุมชนอยางเปนทางการ

และไมทางการ 

การเขียนจดหมาย
เขียนเชิญ 

เขียนนัดหมาย 

การจดบันทึก
การเขียนบท 

การนําเสนองานเขียน เชน
บันทึกประจําวันกรณีศึกษา

การเตรียมข้ันตน การเยี่ยมชม การประชุม
การวิจัยขอมูล เชิญวิทยากรภายนอก 

แนะนําวัตถุประสงค 
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         บัญชีรายการทักษะยอย ของฟรายด บูธ ( Fried – Booth 1986 : 49 - 51) 
ฟรายด บูธ (Fried – Booth 1986 : 49)ไดกลวถึงการที่จะใหโครงงานนั้นพัฒนาเรา

จะตองเขยีนเปนรายการทักษะยอยกอนเพื่อช้ีใหเห็นถึงความสอดคลองในการไดมาซึ่งการปฏิบัติ
โครงงานและความสัมพันธทางภาษา ดังแสดงตัวอยางเปนตารางที่ 7 , 8 , 9 และ 10 

 
ตารางที่ 7  แสดงรูปแบบแบบสอบถาม 
               โครงงานกับชั้น ………………… วันที่ ………………………….. 

ทักษะพูด ทักษะฟง ทักษะอาน ทักษะเขียน 
การกลาวเริ่ม 
การแถลง , แจงเห็นดวย 
ไมเห็นดวย 
การขอขัดจังหวะ 
การขอโทษ 

หัวขอโดยรวม การอนุมาน 
ลําดับเหตุการณ 
อานกวาดสายตา 
อานหาขอมูลเฉพาะ 
อางอิง 
ขอมูลที่ไมใชถอยคํา 

บันทึก 
จดหมายทางการ 
จดหมายไมทางการ 
คําแนะนํา คําสั่ง 

ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 49. 
 
ตารางที่ 8  แสดงบัญชีรายการทักษะยอยของ การพูด และการฟงที่ใชในการปฏิบัติโครงงาน 
 

ทักษะ / กิจกรรม นัยสําคัญที่ใชในโครงงาน 
แสดงบทบาทสมมติสั้น ๆ 
แสดงบทบาทสมมติยาวขึ้น 
 
 
สถานการณจําลอง 
วีดีโอที่ไมไดออกอากาศ 
การออกตรวจ(ครูเปนศูนยกลาง) 
เชิญวิทยากรภายนอก 
การอภิปรายแบบปรามิด 
ใชบัตรแนะที่เปนขอขัดแยง 
ปฏิบัติการทางภาษา 

การสัมภาษณบนทองถนน 
การเผชิญหนากับแบบตัวตอตัว 
การสรางความมั่นใจสําหรับสถานการณที่มีความเสี่ยงตอความเขาใจใน 
เนื้อหา 
การเนนการฝกภาษาเฉพาะ 
รูปแบบการสนทนาปราศรัย 
ประสบการณในการลอกเลียนแบบ โดยลําพัง 
การระลึกถึงลักษณะของการสนทนาและภาษาทางกาย 
การจัดการกับการฝกภาษาดวยตนเอง 
การเผชิญหนากับฝายตรงขาม การคัดคาน 
การฝกซักถาม 

ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 49. 
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ตารางที่ 9  แสดงบัญชีรายการทักษะการอานที่ตองสัมพันธกันในการปฏิบัติโครงงาน 
 

ทักษะ นัยสําคัญที่ใชในโครงงาน 
การอานภายในชั้นเรียน 
การอานโดยรวมทั้งหมด 
การอานอางอิง 
การอานขอมูลที่ไมใชถอยคํา 

การสรุปเอกสารที่อาน 
การสรุปเอกสารที่อาน 
พจนานุกรม สารานุกรม หนังสือแนะนําขอมูล 
ตารางเวลา สถิติ แผนที่ 

ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 50. 
 
ตารางที่ 10  แสดงบัญชีรายการทักษะการเขียนที่ใชในการปฏิบัติโครงงาน 

 
ทักษะ โครงงานที่สัมพันธกับกิจกรรม 

การจดบันทึก 
 
การเขียนจดหมายทางการ / ไมทางการ 
 
 
 
การเขียนปายประกาศ 
การเขียนโดยใชคําพูดตรง และออม 
 
 
ความเหมาะสมของตัวพิมพ และการคัดลอก 

การบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณและการไปปฏิบัติจริง 
คํารองขอเขาเยี่ยมชม ขอวิทยากร ขอขอมูล 
การไตถาม 
การเชิญ 
การขอบคุณ 
การจัดแสดงบนผนัง 
บทวีดีโอ 
บทวิทยุ 
การออกแบบแบบสอบถาม 
การนําเสนอและรูปแบบสําหรับลงทายผลิตภัณฑ 

ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 50. 
 
 

ฟรายด บูธ (Fried – Booth 1986: 50) ไดเสนอแนวทางเพิ่มเติมในการแสดงรายการ
ทักษะยอยตางๆ โดยการแสดงรายการแบงตามโครงสรางภาษา และหนาที่ภาษา เพือ่ที่จะชวยใหเรา
ไดเหน็ถึงภาษาที่ใชในการปฏิบัติโครงงาน ไดอยางชัดเจน ดังตารางที่ 11 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  

42

ตารางที่ 11  แสดงบัญชีรายการทักษะยอยตามโครงสรางและหนาที่ใชในการปฏิบัตโิครงงาน 
 
โครงสราง หนาที่ สื่อที่ใช 

I wonder/was wondering 
If/whether it is convenient/ If would be 
convenient for you… 
Would you mind answering 
A few questions? 
Excuse me… 

การกลาวเริ่ม 
การสัมภาษณ 
 
 
 
กลไกการขัดจังหวะ 

บทบาทสมมติ 
บัตรคําแนะ 
สถานการณจําลอง 
 
 
บทบาทสมมติ 

     ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 51.               
สรุปการทําเคาโครงการสอนแบบลําดับขัน้ตอน และตารางแสดงบัญชีทักษะยอยของ  

ฟรายด – บูธ ชวยสงเสริมใหเห็นถึงขั้นตอนการทําโครงงานและทักษะที่ใชในการปฎิบัติ ควบคูกบั
การไดภาษาทีต่องการตามลักษณะงาน  และยังใชเปนแนวทางในการตรวจสอบภาษาที่ไดใชใน   
แตละโครงงานวาสัมพันธกนัเชนไร พรอมทั้งเปนแนวทางในการทําโครงงานอื่นๆตอไป 

 
ตัวอยางการสอนโครงงานภาษาอังกฤษ 
ฟรายด บูธ (Fried – Booth 1986 : 51 - 54) เสนอตัวอยางการแสดงวิธีทาํโครงงานเมล็ด

พันธ (Seed Project) ซ่ึงเปนรายละเอียดเกีย่วกับการจัดการ กระบวนการ วิธีสอนแบบลําดับขั้นตอน 
และบัญชีรายการทักษะยอย รวมทั้งบัตรบันทึกการสังเกตของนักเรยีน ตามที่ไดแสดงเปนแผนภูมิ 
ทักษะทางภาษา กับวิธีสอนตามลําดับขั้นตอน (แผนภูมิที ่8)และตารางที่ 12 – 14 ดังนี้            
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ทักษะทางภาษา กับ วิธีสอนแบบลําดับขัน้ตอนในโครงงาน การปลูกถั่วเขียว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 8  แสดงทักษะทางภาษากับวิธีสอนแบบลําดับขั้นตอนในโครงงานการปลูกถ่ัวเขียว 
 ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 51. 
 
 

วัตถุประสงคโครงงานการปลูกถั่วเขียว

 

 

ทักษะเขียน
เขียนจดหมายถึง 
ผูขายเม็ดพันธ 

 

 

 

 

การเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตของตนไม

การเขียนเชิญนักเรียนคน
อื่นมาดูตนไม 

ทักษะฟง
การดูวีดีโอรายการ 

ทําสวน 

การบันทึก
แสดงกราฟและวาดภาพ 

การจัดแสดงบนผนัง
และแสดงกราฟ 

 

นักเรียนอภิปรายเพื่อ
แนะนําถึงวัตถุประสงค

ทักษะพูด
การโทรหาผูขาย 

เม็ดพันธ 

นักเรียนฟงคําบรรยาย
แตละคนถึงรายละเอียด

ของตนไม

 

 
การไปเยี่ยมชม 

สถานที่เพาะตนไม 

ทักษะการอาน
รายการสินคาและ 

แผนพับ 

การเตรียมคําถามในการไป
เยี่ยมชมสถานเพาะ 

ตนไมและเลือกพันธไม 
ที่จะปลูก 

การอานเอกสารอางอิง 
เพิ่มเติม เชน       

ตําราและหนังสือเรียน 

การเตรียมเบ้ืองตน
การขอขอมูลและอื่นๆ 
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บัญชีรายการทักษะยอย 
ตารางที่ 12  ตารางแสดงรายการทักษะยอย ในการปฏิบัตโิครงงานปลูกถ่ัวเขียว 
                    
                  โครงการที่ใชกับหอง 2 : Plant Growing (การเติบโตของพืช)    วันที…่……………… 

ทักษะการพูด ทักษะการฟง ทักษะการอาน ทักษะการเขียน 
การกลาวเริ่ม 
การแจง แถลง 
เห็นดวย 
ไมเห็นดวย 
กลาวขอขอมูล 
ถามคําถามทางการ 
ถามคําถามไมทางการ 
การขอบคุณ 
การแนะนํา 

ฟงหัวขอ 
ฟงทั้งหมด 

อานเชิงอนุมาน 
อานแบบกวาดสายตา 
อานเพื่อหาขอมูลเฉพาะ 
อานอางอิง 
ขอมูลที่ไมใชถอยคํา 
ลําดับเหตุการณ 
การจับคู 

การจดบันทึก 
จดหมายทางการ 
คําแนะนํา 
จดหมายไมทางการ 
การบันทึกที่ไมใชถอยคํา 

ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 52. 
 
ตารางที่13  ตารางแสดงรายการทักษะยอยในการปฏิบัตโิครงงานปลูกถ่ัวเขียว แบบแสดงโครงสราง                 
                   และหนาที ่

 
โครงสราง หนาที่ สื่อที่ใช 

Imperatives e.g. water 
Daily, keep away from 
Direct sunlight 
My plant’s (bigger than/smaller 
than) yours 

คําแนะนํา  คําสั่ง 
 
 
การเปรียบเทียบ 

เกม เชน Simon says 
 
การทําแบบจําลองกระดาษที่มีขนาด
ตางกัน เพื่อใชสําหรับฝกอยาง
รวดเร็วตามโครงสราง 

ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 52. 
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ตารางที่ 14  ตารางแสดงรายการทักษะยอย ในการปฏิบัตโิครงงานปลูกถ่ัวเขียว 
 

ทักษะการพูด ทักษะการฟง ทักษะการอาน ทักษะการเขียน 
มีนักเรียนกลาวแนะนํา
ตัวเองที่สถานเพาะพืช 
ถามคําถามที่ไมเปน 
ทางการและคําตอบ 

แสดงใหเห็นการออกเสี่ยง
ที่ยังไมเปนมาตรฐานของ 
UK 

อานบัญชีเมล็ดพันธุ 
ตําราอางอิง 
วิชาเฉพาะ 
ขึ้นอยูกับระดับของ
นักเรียน 

ทําชารท บันทึกการเติบโต
ของพืชที่ใชทั้งถอยคําและ
ไมใชกราฟ 
แผนภูมิ 
การวาดและทําปาย 
 

ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 52. 
 
ตารางที่ 15  ตารางแสดงการบันทึกการสังเกตของนักเรยีน ในการปฏิบตัิโครงงานปลูกถ่ัวเขียว 
                                                             บันทึกการสังเกตของนักเรียน 

  
 ช่ือ………………………………….วันที่……………………  หอง……………. 
              ช่ือตนไม ………………………………………… 
 วันที่ปลูก ………………………………………… 
 คําสั่งพิเศษ………………………………………… 
 การสังเกตเปนพิเศษ ……………………………… 
               กราฟแสดงอัตราการเจริญเติบโต 
  ความสูง 
 
 
 
 
                                                                   วันที่ 
                  ภาพแสดงการเจริญเติบโต 
  

สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 การเจริญเติบโตเต็มที่ 
 
 

   

 
ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 53. 
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                                              โครงงานเมล็ดพันธุพืช ( Seed  Project ) 
ระดับ ปานกลาง 
อายุ  เด็ก – ผูใหญ 
กระบวนการ   
1. บอกนักเรยีนวาหวัขอที่จะอภิปรายคือ พืช ขาว และอาหารถามคําถามนักเรียน เชน 

Have you ever seen (mung beans)? 
Have you ever eaten (mung beans)? 
Have you ever seen (mung beans) growing? 

2. ใหแสดงรูปภาพหรือภาพถายของถั่วเขียว หรือพชื ถาเปนไปได สงเสริมให       
นักเรียนถามคําถามเกี่ยวกับการเติบโตของเมล็ดพันธุหรือพืช เชน  

 Why don’t we grow (mung beans) in the classroom?                    
แลวครูก็ใหคําแนะนําดวยตวัเอง 

3. ครูสามารถนําเอาแผนพับหรือบัญชีเมล็ดพันธุมาในชั้นเรยีน หรืออาจเปลี่ยน                
ใหนกัเรียนเขยีนเกีย่วกับการเพาะเมล็ดพนัธุดวยตัวเขาเอง 1)ไปเยีย่มชมสถานที่เพาะพืชหรือสวนที่
ไดเหน็ผลิตภณัฑในขณะทีร่อแผนพับ จะเปนการสงเสริมความสนใจของนักเรียน 2) เมื่อเมล็ดพันธุ
ที่ไดส่ังไปมาถึงแลว นักเรยีนก็สามารถเลือกไดหลากหลาย 3)ไมครูก็นักเรยีนจะตองนําเอากระถาง
หรือปุยที่สามารถนํามาได หรือขอยืมมาจากบาน ถานักเรียนยังเด็กก็สนับสนุนใหเขาเขียนบันทกึถึง
ผูปกครองโดยใชภาษาอังกฤษ (ซ่ึงเขาสามารถแปลไดถาจําเปน) บอกวาทําไมเขาตองการอุปกรณ
เหลานี้ 4) หลังจากนั้นตัดสนิใจรวมกับนกัเรียนวา จะทาํโครงงานอยางไร เปนกลุม เปนคู หรือเปน
รายบุคคล 

จากนี้ไปก็ทําตามวัตถุประสงคของโครงงาน ขณะที่ตัวกระตุนทางภาษาจะถูกกําหนด
ขึ้นโดยครูหรือนักเรียน เพื่อใหตรงกับการเจริญเติบโตของพืช และภาษาที่ตองการในการแสดงและ
บันทึกการพัฒนาการของพืช 

ตัวอยางงานโครงงานของ ซิโมลา (Simola 1996 : 148) ที่ใหนักเรียนทําในหวัขอ 
Shakespeare’s Henry IV, Part I ไดพูดถึง ขอมูลที่จําเปนตองใชในการทําโครงงาน ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐาน เชน ขอมูลพื้นฐานของประวตัิผูเขียน ศิลป, ดนตรี และการเมืองการ
ปกครองในเวลานั้น, ขอมูลเกี่ยวกับงานชิน้อื่นๆ ของผูเขียน 

2. การคิดวิเคราะหแสดงความคิดเห็นตองาน โดยเฉพาะในเชิงไมเหน็ดวย 
3. การใหความหมาย ของความคิดรวบยอดในวรรณกรรม ความเกีย่วพนัของเรื่อง

โครงสรางและอุบายการเขยีนเร่ืองสาธิตใหเห็นวาส่ิงเหลานี้เกิดขึ้นในละครอยางไร และจะพบใน
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สวนไหนของเรื่อง สรางในความรูซ่ึงแสดงใหเห็นถึงเรื่องที่กําลังพูดถึงและถาจะสอนบทละคร
ใหแกนักเรียนจะตองครอบคลุมเนื้อหาดังนี ้ ช่ือเร่ือง, ฉาก, มุมมอง, ส่ิงที่พาดพิงถึง, สัญลักษณ, ขอ
โตแยงกนั, ลักษณะตัวละคร, ภาพเชิงวรรณกรรม และความคิดรวบยอดของนักเรียนในชั้นเรียน 

4. ยอเร่ืองแตละฉาก ในแตบทความที่ยอมุงเปนที่เหตุผลของฉากนั้นโดยมุงที่ช่ือของ
ฉากและความหมาย ไมใชเปนการเขียนบทสรุปของเรื่องธรรมดา 

5. คําศัพทในแตละฉาก (ควรแสดงเลขหนาและใหความหมายของคําศัพทดวย) 
6. การแนะนําการอาน เร่ิมตนดวยคําถามแตละฉากโดยเตรียมคําตอบ หรือแนว

คําตอบโดยใสหนาใหถูกตองสําหรับแตละคําถาม คําถามจะตองมุงที่การแสดงลักษณะนิสัย และ
เปนตัวกระตุนไมใชเปนเคาโครงเรื่อง 

7. การทดสอบและคําถามตางๆ จะตองแสดงถึงละครที่พวกเขาไดอานตามความ
เขาใจ สรางเฉลยสําหรับการทดสอบไวดวย 
 รายการกิจกรรมตางๆ จะตองเขียนใหเสร็จกอนการทํากจิกรรมอานของนักเรียน ขณะที่
กําลังอานและหลังจากที่อานเสร็จแลวกจิกรรมตางๆ จะตองชวยใหนกัเรียนเรยีนรูส่ือตางๆ นักเรียน
ตองสนุก ชอบ และสนใจ (หรือใหไดอยางนอยที่สุด ไมนาเบื่อ) 
 สรุปตัวอยางการทําโครงงานของ ฟรายด – บูธ และซิโมลาชี้ใหเห็นถึงแนวทางในการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงานไดหลากหลายเนื้อหา หลายรูปแบบ จึงขึ้นอยูกบัครูแและนกัเรียนจะรวมกนั
จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเรียนหรือความตองการของผูเรียน 
 
การพัฒนาหลกัสูตร 

ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
ไดมีผูใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไวดังนี ้
เซเลอร อเล็กซานเดอร และเลวิส (Saylor , Alexander and Lewis 1981: 7, อางถึงใน 

มาเรียม นิลพันธุ และคีรีบนู จงวุฒิเวศย 2542 : 9)กลาววาการพฒันาหลักสูตรหมายถึงการทาํ
หลักสูตรอยูแลวใหดีขึน้ หรือการจัดทําหลักสูตรขึ้นมาใหมโดยไมมหีลักสูตรเดิมเปนพื้นฐานอยูเลย 
รวมไปถึงการผลิตเอกสารตางๆสําหรับผูเรียนดวย 

กาญจนา คุณารักษ (2540 : 334, อางถึงในสาลินี อุดมผล 2542 : 20) ไดกลาวถึงการ
พัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกประเภท เพื่อให
ผูเรียนเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุงหมายและจุดประสงคที่กําหนดไว ตลอดจนการ
วางแผนประเมินผลเพื่อใหทราบชัดวา พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนั้นตรงตามความมุงหมาย และ
จุดประสงคจรงิหรือไม เพื่อผูที่มีหนาที่เกีย่วของจะไดพฒันาปรับปรุงในโอกาสตอไป 
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กําธร  ไพจิตต (2542 : 47) ไดใหความหมาย การพฒันาหลักสูตร หมายถึง การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสตูรที่มีอยู หรือการสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม เพื่อใหเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสนองตอความตองการของผูเรียน 

จากความหมายของการพัฒนาหลักสูตร ตามแนวคดิของนักการศึกษาและนักวิชาการที่
ไดกลาวไวพอจะสรุปไดวา การพัฒนาหลกัสูตร หมายถงึ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่มีอยู
แลวใหดยีิ่งขึ้นหรือการสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม ใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของ
สังคมและผูใชหลักสูตร  

แนวคิดและรปูแบบการพฒันาหลักสูตร 
ไทเลอร (1950 : 1) เปนผูวางแนวคดิในการพัฒนาหลักสูตร อันเปนหนทางนําไปสูการ

พัฒนาหลักสูตรดวยขอคําถาม 4 ขอดังนี้ 1) มีจุดมุงหมายทางการศึกษาอะไรบางสถาบันการศึกษา
จะตองกําหนดใหผูเรียน 2) ประสบการณทางการศึกษาอะไรบางที่สถานบันการศกึษาควรจดัขึ้น
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 3) จะจัดประสบการณทางการศึกษาอยางไรใหมีประสิทธิภาพ  
4) จะพิจารณาไดอยางใดวาวตัถุประสงคที่กําหนดไวบรรลุผลแลว 

ทาบา (Taba 1962, อางถึงในมาเรียม นิลพันธุ และคีรีบูน จงวุฒิเวศย 2543 :10) ได 
เสนอรูปแบบขั้นตอนการพฒันาหลักสูตรแนวทางการพฒันาหลักสูตรไว 8 ขั้นตอนดังนี้ 1) สํารวจ
สภาพปญหา ความตองการและความจาํเปนตางๆ ของสังคมรวมทั้งศึกษาพัฒนาการของผูเรียน 
กระบวนการเรียนรู ธรรมชาติของความรู เพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนดจุดมุงหมาย 2) 
กําหนดจุดมุงหมายของการศึกษา ซ่ึงควรเปนจุดมุงหมายที่สามารถนําไปปฏิบัติจริง และสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการเลือกและจัดเนือ้หาและประสบการณการเรียน 3) คัดเลือกเนื้อหาวิชา
ความรูที่จะนํามาใชในการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับจุดมุงหมายที่กําหนดไว
เปนสําคัญ 4) จัดลําดับเนื้อหาวิชาที่คัดเลือกมา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการที่จะใหผูเรียน
ไดรับความรูใดกอนหรือหลังการเรียน อาจลําดับตามความยากงาย ความกวางแคบหรือการเปน
พื้นฐานตางกนั 5) คัดเลือกประสบการณการเรียน โดยคัดเลือกประสบการณซ่ึงจะนํามาเสริม
เนื้อหาวิชาและกระบวนการเรียนรูใหสมบูรณยิ่งขึ้น ประสบการณนี้จะสอดคลองกับจุดมุงหมาย
ที่ตั้งไวดวย 6)จัดลําดับขั้นประสบการณการเรียนตามลาํดับกอนหลัง เพื่อใหการจัดกระบวนการ
การสอนบรรลุตามจุดมุงหมายที่วางไว 7) ประเมินผลเปนการประเมินผลประสิทธิภาพของ
หลักสูตรวา เนื้อหาหรือประสบการณไดทําใหเกดิการเรียนรูตามที่ไดตั้งจุดมุงหมายไวหรือไม 8) 
ตรวจสอบความคงที่ และความเหมาะสมในแตละขั้นตอน โดยการตั้งคําถามเพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่
จัดขึ้นสอดคลองกับจุดมุงหมายหรือไม ประสบการณเรียนชวยใหผูเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ตาม
จุดมุงหมายทีค่วรจะเปนหรอืไม 
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สงัด  อุทรานนัท (2532 :38-43, อางถึงใน กําธร  ไพจิตต 2542 : 19) ไดประยกุต
แนวคดิของไทเลอร เพื่อเปนพื้นฐานในการกําหนดขัน้ตอนของการพัฒนาหลักสูตร 7 ขั้น ดังนี ้ 1) 
การกําหนดขอมูลพื้นฐาน เปนกระบวนการที่มีความสําคัญและเปนขั้นตอนแรกของการพฒันา
หลักสูตร เพื่อใหทราบถงึสภาพปญหาความตองการของสังคมและผูเรียนซ่ึงจะชวยใหสามารถจัด
หลักสูตรใหสนองกับความตองการและสามารถแกไขปญหาตางๆ ได ขอมูลพื้นฐานของหลกัสูตร 
คือ ขอมูลทางดานประวัติและปรัชญาการศึกษา ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนและทฤษฎีการเรียนรู ขอมูล
ทางสังคมและวัฒนธรรม และขอมูลเกี่ยวกับที่ธรรมชาติของเนื้อหา 2) การกําหนดจุดมุงหมายของ
หลักสูตร จดัเปนขั้นตอนสําคัญยิ่งอีขั้นตอนหนึ่งเปนขั้นตอนที่กระทําหลังจากไดวิเคราะหและได
ทราบถึงสภาพปญหาตลอดจนความตองการตางๆ การกําหนดจุดมุงหมายของ หลักสูตรนั้น เปน
การมุงแกปญหาและสนองความตองการที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล อาจเปนขอมูลพื้นฐานที่มอียู
เดิม หรือจากการเก็บรวบรวมขอมูลความตองการขึ้นมาใหมกไ็ด 3) การคัดเลือกจัดเนื้อหาสาระ
ประสบการณการเรียนการสอนที่นํามาจัดไวในหลักสูตร จะตองผานการพิจารณากลั่นกรองถึง
ความ   เหมาะสม และจําเปนตองสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว 4) การกําหนด
มาตรการวัดและประเมินผล ขั้นนี้มุงที่จะมาเกณฑมาตรฐานเพื่อใชในการวดัและประเมินผลวาจะ
วัดและประเมนิผลอะไรบาง จึงจะสอดคลองกับเจตนารมณ หรือจุดหมายของหลกัสูตร 5) การ
ทดลองใชหลักสูตร ขั้นตอนนี้จะมุงศึกษาหาจุดออน หรือขอบกพรองตางๆ ของหลักสูตร หลังจาก
ไดมีการรางหลักสูตรเสร็จแลว ทั้งนี้ เพื่อหาวิธีการแกไขและปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น 6) การ
ประเมินผลการใชหลักสูตร หลังจากไดมีการยกรางหลักสูตรหรือไดทําการทดลองใชหลักสูตรแลว 
ก็ควรจะประเมินผลจากการใชวาเปนอยางไร มีสวนไหนที่ควรจะไดรับการปรับปรุงแกไขบาง ถามี
จุดออนหรือไมเหมาะสมตรงไหนกจ็ะตองปรับปรุงใหเปนที่เหมาะสมกอนนําออกไปใชจริงๆ 
ตอไป 7) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรกอนนําไปใช หลักจากที่ไดมกีารตรวจสอบและประเมินผล
เบื้องตนแลวหากพบวาหลักสูตรมีขอบกพรองจะตองปรับปรุงแกไขหลักสูตรบรรลุผลตาม
เปาหมายทีก่ําหนดไว 

การดําเนินตามกระบวนการตางๆ เหลานี้ จัดไดวาเปนวฏัจักรที่มีความตอเนื่องกัน ซ่ึง
หากขาดขั้นตอนหนึ่งไปแลว จะทําใหการพัฒนาหลักสูตรนั้นขาดความสมบูรณไปไดดังแสดงใน
แผนภูมิที่ 2 
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แผนภูมิที่ 9  กระบวนการพฒันาหลักสูตรตามแนวคิดของสงัด  อุทรานันท 
ที่มา : สงัด อุทรานันท, พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลกัสูตร ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมิตร
สยาม,2532), 38 – 43. 
 
องคประกอบของหลักสูตร 

ไดมีผูกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตร ที่มีความสัมพันธและสอดคลองดังนี้ 
ทาบา (Taba 1962 : 10) ไดเสนอไววาหลักสูตรไมวาจะสรางขึ้นมาในลักษณะใดก็ตาม

ยอมประกอบดวยสวนสําคญั 4 สวน คือ 1) จุดมุงหมาย (Aim and Specific Objective) เปนสวนที่
กลาวถึงจุดหมายทั่วไปและวตัถุประสงคเฉพาะวิชา 2) เนื้อหาวิชา (Content) เปนสวนที่กลาวถึง
เนื้อหาวิชาที่จดัไวในหลกัสูตรเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาจนมีคุณลักษณะตามจุดมุงหมาย 3) กิจกรรม
และ 
รูปแบบการเรยีนการสอน (Learning and Teaching Implier) เปนสวนที่กลาวถึงวิธีการและกระบวน 

ขอมูลภายนอก

ขอมูลพื้นฐาน

ประเมินการใชหลักสูตร กําหนดจุดมุงหมาย 

นําหลักสูตรไปใช คัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ 

กําหนดมาตราวัด      
และ ประเมินผล 

 
ปรับปรุงแกไข
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การหนึ่งที่จะทําใหผูเรียนไดรับเนื้อหาวิชาอยามีประสิทธิภาพ      4) การประเมินผล (Evaluation 
Program) เปนสวนที่กลาวถึงวิธีการตรวจสอบวาผูเรียนไดบรรลุตามวตัถุประสงคเพียงใด 

เคอร (Kerr 1989 : 16 – 17) ไดแบงสวนประกอบของหลักสูตรไว 4 สวน คือ 
1) วัตถุประสงคของหลักสูตร (Curriculum Objective) 2) ความรู (Knowledge) 3)ประสบการณการ
เรียน (Learning Experience) และ4) การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation)  

มาเรียม  นิลพันธุ และคีรีบูน  จงวุฒิเวศย (2543 : 12)  ไดกลาววาในการสรางหลักสูตร 
ประกอบดวยองคประกอบที่ สําคัญ 4 สวนคือ 1) จุดประสงค/วัตถุประสงค 2) เนือ้หาสาระ/การจัด
ประสบการณ 3) กระบวนการเรียนการสอน หรือกระบวนการอบรม 4) การประเมินผล 

สรุปไดวาสวนประกอบหลักสูตร ที่สําคัญประกอบดวยวัตถุประสงค เนื้อหาความรู         
กิจกรรมการเรยีนรู และการประเมินผล ซ่ึงสามารถนํามาจัดทําหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองได
โดยการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรขึ้นตามความตองการของสภาพปจจุบันปญหา และการจดัทํา
หลักสูตรตองคํานึงถึงการมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันดังที่ บราดี้ (Brady 1995 : 80-81)ช้ีใหเหน็ถึง
รูปแบบองคประกอบของหลักสูตรที่มีการปฏิสัมพันธกันตามแนวคิดของ ทาบา (Taba) ดังแผนภมูิ
ที่ไดแสดงดังนี้ 

 
     วัตถุประสงค 

 
          เนื้อหา               ก                    การประเมินผล 

 
     
    วิธีการ 

แผนภูมิที่ 10  รูปแบบการมปีฏิสัมพันธกันขององคประกอบของหลักสูตร 
ที่มา : ทาบา, อางถึงในBrady,Curriculum Development (Prentice Hall of Austrtalia,1995), 81. 

 
การพัฒนาหลกัสูตรการฝกอบรม 

หลักสูตรการฝกอบรม 
ไดมีนักวิชาการไดใหความหมาย หลักสตูรการฝกอบรม  ซ่ึงพอประมวล

ความหมายทีสํ่าคัญไดดังนี้  
เครือวัลย  ล่ิมอภิชาต(ิ2531 : 60)ใหความหมายของหลกัสูตรการฝกอบรมวา หมายถึง 

โครงการฝกอบรม ซ่ึงประมวลความรูและประสบการณที่องคการการฝกอบรมจัดใหผูเขารับการ
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ฝกอบรมทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดพัฒนาตามวัตถุประสงคของ
โครงการที่กําหนดไว  

วิจิตร อาวะกุล (2537 :33-34) ใหความหมายของหลักสูตรการฝกอบรมวา หมายถึงการ
จัดหลักสูตรเฉพาะวิชาทีจ่ําเปนมีสวนสัมพันธเกี่ยวของหรือเปนพื้นฐานของวิชาอ่ืน เปนวิชาที่ถือวา
เปนแกนสาร สาระ มิใชวิชาเพื่อความบันเทิงสนุกสนานไมไดสาระ ดังนั้นการจัดหลักสูตรให
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงถาวรในการทํางานได จึงควรพจิารณาดังนี้ 1) เปนวิชาที่จะ
ตอบสนองหรือแกปญหาของวัตถุประสงคของการฝกอบรม แกปญหาของหนวยงาน 
มิใชวิชาเขมบนัเทิงแตเขมวชิา 2) วิชาในหลักสูตรตองกําหนดวัตถุประสงคเปนลายลักษณอักษร มี
รายละเอียดหรือสาระสําคัญของวิชา (Course Description) ขึ้นไวเพือ่ใหการดําเนนิการ การสอน
ของวิทยากรตรงตามวัตถุประสงค ความตองการของผูจัดการฝกอบรม 3) ระยะเวลาที่เหมาะสมแก
ความจําเปน เวลาที่อํานวยใหของผูเขารับการอบรม เวลาที่เหมาะสม ชองวางหรือชวงที่มีงานนอย
ของหนวยงาน ฯลฯ เปนตน 

นักรบ ระวังการณ (2539 : 4,อางถึงในมาเรียม นิลพันธุ และคีรีบูน จงวุฒิเวศย 2543 
:13)ไดใหความหมายของหลักสูตรการฝกอบรมวา เปนกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยซ่ึงมีขอบขายตั้งแต การวางแผน การจัดทําโครงการ การจดักิจกรรมตางๆ ใหบุคลากรใน
องคการ เพื่อใหบุคคลเหลานั้นมีความรู ความเขาใจ เกิดทักษะและประสบการณตลอดจนมีการ
ปรับเปลี่ยนทศันคติและพฤติกรรมในการทํางาน ใหบรรลุตามเปาประสงคขององคการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สรุปความหมายของหลักสูตรการฝกอบรมไดวา เปนมวลความรูและประสบการณที่      
องคกรจัดขึ้นเพื่อพัฒนาองคกรดวยแนวทางที่เปนขั้นตอนในอันทีจ่ะสามารถปรับแนวความคิดและ
เจตคติ เพื่อใหเกิดการปรับปรุงและนําความรูที่ไดเปนแนวทางการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ 

 
ขั้นตอนการสรางและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 
เครือวัลย  ล่ิมอภิชาต(ิ2531 : 60)ไดเสนอเปนแผนภูมิกระบวนการการพัฒนาหลักสูตร

การฝกอบรมที่เชื่อมโยงกันดังแผนภูมิที่ 11  
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แผนภูมิที่ 11 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม  
ที่มา : เครือวัลย ล่ิมอภิชาต,ิ ทักษะและเทคนิคการจัดฝกอบรมและการพฒันา (ภูเก็ต :โรงพิมพสยาม
ศิลปการพิมพ, 2531), 69. 

วิเชียร ชิวพมิาย (2528 : 7-15)ไดเสนอขั้นตอนในการสรางและพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมไวเปน 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) การวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรม เปนการศึกษา
ปญหาของหนวยงานที่จะตองไดรับการปรับปรุง หรือเสริมสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคคล
ดวยวิธีการ ฝกอบรมในการวิเคราะหหาความจําเปนนี้จะตองวิเคราะหอยางรอบคอบและครอบคลุม 
กลาวคือ จะตองพิจารณาถงึสภาพปจจุบนัที่มีปญหาเกดิขึ้น และคาดการณอนาคตไดอยางถูกตอง
ใกลเคียง เพือ่จะไดวางแผนการฝกอบรมไดอยางเหมาะสม วิธีการที่ใชสําหรับหาความจําเปนใน
การฝกอบรมมีหลายวิธี เชน วิธีสังเกต วิธีวิเคราะห วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน การสํารวจความ
ตองการเปนตน  2) กําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรม เปนขั้นตอนที่ช้ีใหเห็นถึงเปาหมายและ
ความตองการของการฝกอบรม วาตองการแกปญหาใดหรือใหอะไรเกิดขึ้นในหนวยงาน กา

การปรับปรุงหลักสูตร กําหนดวัตถุประสงค 

ความจําเปนในการฝกอบรม

การประเมินหลักสูตร 

การนําหลักสูตรไปฝกอบรม

การเลือกและการจัด
เน้ือหาวิชาและประสบการณ 
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ฝกอบรมสวนมากจะมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3 ดาน คือ ความรู ความคิด เจตคติ และ
ทักษะ เปนตน การตั้งวัตถุประสงคจึงควรตั้งในลักษณะการคาดหวังใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของบุคลากร  3 ดาน ดังกลาว  3) การเลือกเนื้อหาในการฝกอบรม เปนขั้นตอนสําคัญ
เพราะเนื้อหาเปนเสมือน  เครื่องมือที่จะเขาไปดําเนนิการแกปญหาใหกับหนวยงาน การเลือกเนื้อหา
มีหลักเกณฑ ดังนี้        3.1) สอดคลองกับความตองการและความจําเปนในการแกปญหา หรือการ
พัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 3.2) ทันสมัย ทันตอเหตุการณ นาสนใจและจงูใจผูเขารับการ
ฝกอบรม 3.3) เหมาะสมกบัระดับผูเขารับการฝกอบรม ไมยากเกนิไป 3.4) ผูเขารับการฝกอบรม
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในการทํางาน และในชีวิตประจําวนั 3.5) มีคุณคาในตวัเอง 
เหมาะสมกับความจํา การเกดิเจตคติ และการฝกทักษะในเนื้อหานั้นๆ 3.6) ตองนําเสนอไดอยาง
ชัดเจน ไมกอใหเกดิความยุงยากในการนาํเสนอ3.7) สามารถประเมินผลไดอยางถูกตอง 4) กําหนด
กิจกรรมและการเลือกสื่อใน              การฝกอบรม         กิจกรรมและสื่อในการฝกอบรมเปน
ตัวกลางสําคัญที่จะถายทอดเชื่อมโยง ความรู ทักษะ เจตคติ    ใหกับผูเขารับการฝกอบรมเกณฑใน
การกําหนดกจิกรรมและการเลือกสื่อ มีดังนี้ 4.1) ตองสามารถถายทอดเนื้อหาวิชาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิด ความผิพลาดเกี่ยวกับ  เนื้อหาวิชาและความคิดรวบยอดแกผูเขารับการ
ฝกอบรม 4.2) ตองเหมาะสมกับสถานการณ เพศ วัย และระดับความรูของผูเขารับการฝกอบรม 4.3) 
ตองมีคุณคาทางเทคนิค ชัดเจน และถูกตอง          4.4) ตองเหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกจิ 
ไมแพงจนเกนิไป คุมคา การลงทุน 

อาดัมส (Adams 1972 : 34 – 37) ไดเสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการฝกอาชีพ  
17 ขั้นตอน   ดงันี้ 

1. คนหาและสํารวจความตองการ (Detect and Explore need) 
2. พัฒนาแผนภูมทิักษะ (Develop DACUM Chart) 
3. เลือกและปฐมนิเทศผูสอน (Select and Orient Instructors) 
4. กําหนดกิจกรรมการเรียนรู (Define Learning Activity) 
5. เลือกและกําหนดตัวผูเขาอบรม (Select and Place Trainee) 
6. เลือกสภาพแวดลอมการเรียนรู (Select Learning Environment) 
7. เลือกและจดัอปุกรณ เครื่องมือ และวัสดตุางๆ  (Select and Order Equipment, 

Tools and Supplies) 
8. ติดตั้งอุปกรณ เครื่องมือ และวัสดุตางๆ (Install Equipment, Tools, and Supplies) 
9. กําหนดและมอบหมายใหบคุลากรที่รับผิดชอบ (Locate and Assign Human 

Resource) 
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10. จัดชุดกจิกรรมการเรียนรูเฉพาะบุคคล (Organize Individual Learning Activity 
Batteries) 

11. เลือกวัสดุส่ิงพมิพ (Select Printed Materials) 
12. พัฒนาวัสดุส่ิงพิมพ (Develop Printed Materials) 
13. เลือกโสตทัศนอุปกรณ (Select Audio- Visual Materials) 
14. พัฒนาโสตทัศนอุปกรณ (Develop Audio-Visual Materials) 
15. เลือกและติดตัง้อุปกรณการเรียนรู (Select and Install Learning Equipment) 
16. การประเมินความบกพรองของสัมฤทธิ์ผล (Assess Lack of Achievement) 
17. ประเมินทรัพยากร และวัสดอุุปกรณตางๆ ที่ใช (Evaluate Resources and  

Materials) 
ไทเลอร (Tyler 1950 : 11) เขาไดเสนอคําถาม 4 ประการ ที่จะเปนแนวทางชี้นําไปสู

ขั้นตอนการสรางพัฒนาหลกัสูตรการฝกอบรมเรียกวาเหตุผลของไทเลอร (Tyler’s Rationale)ซ่ึง
สามารถนํามาใชเปนเกณฑในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมได ดังนี ้

1. มีจุดมุงหมายทางการศึกษาอะไรบางที่สถาบันการศึกษาจะตองกําหนดให 
ผูเรียน 

2. ประสบการณทางการศึกษาอะไรบางที่สถานบันการศึกษาควรจัดขึน้เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

3. จะจดัประสบการณทางการศึกษาอยางไรใหมีประสิทธภิาพ 
4. จะพิจารณาไดอยางใดวาวตัถุประสงคที่กําหนดไวบรรลุผลแลว 
จากแนวคิดในการพัฒนาหลกัสูตรของไทเลอรนั้น ชมพันธ กุญชร ณ อยุธยา (2530 : 4 

– 31) ไดอธิบายรายละเอยีดเพิ่มเติมดังนี ้
1. จุดมุงหมายทางการศึกษากําหนดขึ้นเพือ่เปนเกณฑในการเลือกสื่อการเรียนการสอน

เนื้อหาวิชา วิธีสอนและการเตรียมขอทดสอบ การกําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษา การกําหนดจาก
แหลงกําเนิดทีเ่ปนพื้นฐาน 3 แหลงคือ 

1.1 ขอมูลจากการศึกษาตวัผูเรียน 
1.2 ขอมูลจากการศึกษาสังคมภายนอกสถาบันการศึกษา 
1.3 ขอเสนอแนะของนักวิชาการ 

นอกจากแหลงกําเนิดของจดุมุงหมายทางการศึกษาทั้ง 3 แหลงดังกลาวแลว การเขยีน
จุดมุงหมายการศึกษายังตองผานการกลั่นกรองใหเหลือขอมูลที่มีความสําคัญและสามารถปฏิบัติได
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จริง โดยมีการกลั่นกรอง 2 ขั้นตอน คือ การกลั่นกรองครั้งที่ 1 พิจารณาจากปรัชญาสังคมและ
ปรัชญาทางการศึกษา การกลัน่กรอง คร้ังที่ 2 คือ การกลั่นกรองพิจารณาจากหลักจิตวทิยาการเรียนรู 

2. การเลือกประสบการณการเรียน เปนการกําหนดประสบการณการเรียนเพื่อใหเกดิ
การเรียนรูเปนวิธีการที่จะทําใหบรรลุตามวตัถุประสงคจุดมุงหมายทางการศึกษาที่ตั้งไว 

3. การจัดประสบการณการเรียน เปนการจัดประสบการณที่เลือกไวใหเปน หนวย
รายวิชาหรือรายการ โดยคํานึงถึงความสัมพันธดานเวลาและเนื้อหาวิชา 

4. การประเมินผล  เปนการตรวจสอบวาการจดัประสบการณการเรียนการสอนได
บรรลุตามจุดมุงหมายทางการศึกษาหรือไม 

สรุปไดวาขั้นตอนการสรางและการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมมีขั้นตอนและ
กระบวนการทีส่ามารถปรับไดมาจากการพฒันาหลักสูตรทุกรูปแบบ จึงกลาวไดวาการพัฒนา
หลักสูตรการฝกอบรมซึ่งเปนหลักสูตรระยะสั้นก็สามารถดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวได
เชนกัน  

ในขั้นตอนของการพัฒนาผูวจิัยไดศกึษาในรายละเอียดที่จะทําใหเกิดความเขาใจมาก
ขึ้นดังตอไปนี ้

1. การศึกษาขอมลูพื้นฐานสําหรับสรางหลักสูตร มีการสํารวจขอมูลพื้นฐานดังที่            
บีน  โทปเฟอร และเอสซี (Beane, Toepfer and Alessi 1986 : 73 – 111) ไดกลาวถึงพื้นฐานในการ
พัฒนาหลักสูตรที่เปนหลักสาํคัญมี 3 ดาน คือ 

1.1 พื้นฐานดานปรัชญา เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับขอมูลธรรมชาติ ความหมายของ
ชีวิตและคานิยมจะเปนตัวกําหนดจดุมุงหมายของหลักสูตร 

1.2 พื้นฐานทางสงัคมวิทยา เปนขอมูลเกี่ยวกบัสภาพสังคมในอดีต ปจจบุันและ
อนาคต มีความสําคัญตอการกําหนดจุดมุงหมายและเนือ้หาวิชาใหผูเรียนมีคุณลักษณะสอดคลองกับ
สังคม 

1.3 พื้นฐานทางจติวิทยา เปนขอมูลเกี่ยวกับความตองการพื้นฐานของมนุษยเจต
คติ พฤติกรรมที่จะทําใหเขาใจคุณลักษณะของผูเรียนทีน่ักพัฒนาหลกัสูตรตองเกี่ยวของดวย ทาบา 
(Taba 1962 : 16) ไดกลาวถึงพื้นฐานที่สําคัญในการพฒันาหลักสูตร ไดแก พื้นฐานความคิดรวบ
ยอดเกีย่วกับหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษา การวิเคราะหสังคม การวิเคราะหวัฒนธรรม ทฤษฎีการ
เรียนรู ความคิดรวบยอดเกีย่วกับการพัฒนา การถายโยงความรู การเรียนรูสังคมและวัฒนธรรม
สวนประกอบของการเรียนและภาพสาระของการเรียนรู สวนวิชัย  วงษใหญ (2533 : 1) ไดสรุป
ประเด็นสําคัญไววา พืน้ฐานในการพัฒนาหลักสูตรที่จําเปนมีอยู 3 ประการเรียกวาส่ิงกําหนด
หลักสูตร ไดแกส่ิงกําหนดทางวิชาการ ส่ิงกําหนดทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และ
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ส่ิงแวดลอมทางการเมือง สําหรับหลักสูตรการฝกอบรมนั้น กอนจะสรางหลักสูตรจะตองมีการ
วิเคราะหความตองการขององคการ งานทีป่ฏิบัติและความตองการของผูเขารับการฝกอบรมกอนวา
มีปญหาขอขัดของที่เปนอุปสรรคที่ตองแกไขดวยการฝกอบรม เพื่อใหการปฏบิัติงานมี
ประสิทธิภาพสูง และบรรลุวัตถุประสงค ขององคการและเปนปญหาที่แทจริงและเปนปญหาที่
สามารถแกไขดวยการฝกอบรมเพื่อพัฒนาตัวบุคคลอันจะนําไปสูการพฒันาองคการ 

วิธีการที่จะไดขอมูลพื้นฐานมานั้น บอยเดล (Boydell 1979 : 5 – 8) ไดเสนอไวคือการ
เก็บขอมูลจากบันทึกการสัมภาษณ การใชแบบสอบถามและการสังเกต ซ่ึงสอดคลองกับ อัญชณา  
เวสารัชช (2526 : 6) และวิเชยีร  ชิวพิมาย (2528 : 8 – 10) ที่เสนอไว คอื การใชแบบสอบถาม การ
สัมภาษณ การประชุม การวจิัย การสังเกต การบันทึก การประเมิน ผลการปฏิบัติงานและการสํารวจ
ความตองการ 

2. การรางหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตรตั้งแต วัตถุประสงค ขอบเขตของ
เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียน และการประเมินผล โดยมีรายละเอียดในแตละสวน ดังนี ้
 2.1 วัตถุประสงคของหลักสูตร  

ทาบา (Taba 1962 : 267 – 284) ไดแบงวัตถุประสงคของหลักสูตรออกเปน 2 
ประเภท คือ วัตถุประสงคทั่วไปและวตัถุประสงคเฉพาะวิชา ในสวนของวัตถุประสงคทั่วไปของ
หลักสูตรแบงออกเปน 4 ระดับ คือ วัตถุประสงคเกี่ยวกับความรู วัตถุประสงคเกี่ยวกับความคดิ 
วัตถุประสงคเกี่ยวกับเจตคต ิและวัตถุประสงคเกี่ยวกับทกัษะ ในสวนของวัตถุประสงคเฉพาะขึ้นอยู
กับเนื้อหาและเวลา 

บลูม  คราธโวหล และมาเซีย (Bloom, Krathwohl and Masia 1979 : 90) ไดแบง
ออกเปน 3 มิติใหญ ๆ คือ วัตถุประสงคดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) วัตถุประสงคดาน        
จิตพิสัย (Affective Domain) และวัตถุประสงคดานทักษะนิสัย (Phychomotor Domain) โดย             
วัตถุประสงคแตละดานยังแบงออกเปนระดบัตางๆ เชน วัตถุประสงคดานพุทธิพิสัย เปน
วัตถุประสงคที่รวมถึงการเรียนรูทางดานความรู ความคดิและการแกปญหาแบงออกเปน 6 ขั้นจาก
ขั้นต่ําไปสูขั้นสูง ดังนี้ ความจําความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการ
ประเมินผล วตัถุประสงคดานจิตพิสัย เปนวัตถุประสงคที่รวมถึงการเรียนรูทางดานทศันคติ คานิยม 
ความสนใจและความซาบซึ้ง วัตถุประสงคดานทักษะพสัิย เปนวตัถุประสงคที่รวมถึงการเรียนรู
ทางดานทักษะในการเคลื่อนไหวและการใชอวัยวะของรางกายเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน

ดานการกระทาํ 
การแบงวัตถุประสงคออกเปนมิติดังกลาวเพื่อเปนการจําแนกคณุลักษณะออกเปน

ดาน  ๆ มีประโยชนตอการพัฒนาการฝกอบรมคือชวยขจัดความคลุมเครือในการใชคําเพื่อกําหนด 
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วัตถุประสงค ชวยใหผูพัฒนาหลักสตูรการฝกอบรมและวิทยากรรูวาการกําหนดวัตถุประสงค
เกี่ยวกับพฤตกิรรมใดกอนหรือหลัง จัดลําดับเนื้อหาเกี่ยวโยงและจากงายไปยากชวยใหเกิดความ
สมดุลในการกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม และชวยในการประเมินผลการฝกอบรม 
  2.2  การเลือกเนื้อหา 

ทาบา (Taba 1962 : 267 – 284) กลาวถึงการพิจารณาเลอืกเนื้อหาวิชาวาจะตองให
ตรงกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยมีเกณฑในการเลือกเนือ้หาวิชาดังนี ้ 1 )  ความเชื่อถือไดและ
ความสําคัญของเนื้อหา 2) สอดคลองกับความเปนจริงในสังคม 3) มีความสมดุลในความกวางและ
ลึก     4) สนองความตองการของวัตถุประสงคไดหลายๆ ขอ 5) สอดคลองกับประสบการณของ
ผูเรียน     6 )   สอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูเรียน 

สมิธ  สแตนเลย และชอรส (Smith, Stanley and Shores 1957 : 132) ไดกําหนด
หลักเกณฑการพิจารณาเลือกเนื้อหาวิชาในหลักสูตรที่พฒันาขึ้น ดังนี ้ 1 )  เปนแกนสารของความรู  
ในศาสตรนั้น ๆ หรือไม 2) มีคุณคาแกการเรียนรูและถายทอดตอไปหรอืไม 3) มีประโยชนหรือไม    
4 )  เปนทีน่าสนใจแกผูเรียนหรือไม 5 )  สงเสริมพัฒนาการทางสังคมประชาธิปไตยหรือไม 

เครือวัลย  ล่ิมอภิชาติ  (2531 : 67 – 68) ไดใหหลักเกณฑในการเลือกวิชาสําหรับ
การฝกอบรม ดังนี้ 1 )  เนื้อหาตองสอดคลองกับความจาํเปนในการฝกอบรม 2 )  เนื้อหาวิชาตอง
เชื่อถือไดและเปนแกนสารของความรูในแตละสาขา วิชามีความทันสมัยและถูกตอง 3) เนื้อหาตอง
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงในการทํางาน 4) เนื้อหาวิชาที่นํามาบรรจุในหลักสูตร ตองมีความ           
สมดุลครอบคลุมกับการใชขอมูล กระบวนการและความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพยีงพอทีจ่ะใหผูเขารับ
การฝกอบรมและพัฒนาเกิดความเขาใจถึงหลักการและความคิดรวบยอดไดอยางลึกซึ้ง 5 ) 
เนื้อหาวิชาตองสอดคลองวัตถุประสงค 6 )  เนื้อหาวิชาตองสอดคลองกับวุฒิภาวะในการเรยีนรู         
ประสบการณของผูเขารับการอบรม 7)  เนื้อหาวิชาตองสอดคลองกับความตองการและความสนใจ

ของผูเขารับการฝกอบรมรม 
2.3 กิจกรรมการเรียน  
ชมพันธุ  กุญชร ณ อยุธยา (2530 : 14 - 15) ไดเสนอหลักเกณฑในการเลือก         

กิจกรรมหรือประสบการณการเรียนไวดังนี้ 1) กิจกรรมการเรียนจะตองสอดคลองกับจุดมุงหมาย
ทางการศึกษาแตละขอ 2) กิจกรรมการเรยีนจะตองเปนที่พึงพอใจของผูเรียน 3) กิจกรรมการเรียน
จะตองอยูในขอบขายความสามารถของผูเรียนเหมาะสมกบัความรูและสภาพรางกายของผูเรียน              
4) กิจกรรมการเรียนหลายอยางอาจนํามาใชเพื่อบรรลุจุดมุงหมายเพียงขอเดียว 5) กิจกรรมการเรียน
เพียงชนดิเดยีวอาจนําไปสูการบรรลุเปาหมายหลายขอกไ็ด 

2.4 การประเมนิผล  
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ชมพันธุ  กุญชร ณ อยุธยา (2530 : 34) กลาวถึง การประเมินผลวาเปนกระบวนการ
ที่ช้ีเห็นถึงการบรรลุจุดมุงหมายของการศกึษาที่ระบุไวในหลักสูตรและการสอนการประเมินมีสวน
สําคัญ 2 ประการ คือ 1) การประเมินผลจะตองวัดพฤติกรรมของผูเรียนเพราะการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเปนจุดมุงหมายของการศึกษา 2) การประเมินผลจําเปนตองประเมินมากกวาหนึ่งครั้ง 
เพื่อดูความเปลี่ยนแปลง 

อัชฌนา  เวสารัชช  (2526 : 42 – 43) กลาวถึง การประเมินผลแบบการคนพบ เปน
การพยายามคนหาวาสิ่งที่คาดหวังจากการฝกอบรมเกิดขึน้หรือไมจากขอมูลที่หาได เชน การใช
แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ การใชแบบทดสอบ การประเมินผลตนเอง การดูผลงาน
และการใชประเมินเพื่อจะดปูระสิทธิภาพของการฝกอบรม และการพฒันาที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู
การปฏิบัติงานองคการผลผลิต ปฏิกิริยาของผูเขารับการฝกอบรม  

3.  การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร หลังจากรางหลักสูตรเรียบรอยแลว ควรที่จะไดรับ
การตรวจสอบและประเมนิผลกอนนําไปใช เพื่อจะไดทราบขอบกพรองและการปรบัปรุงแกไขการ
ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรนี้มีหลายวิธีการ  

สงัด  อุทรานันท (2528 : 246) ไดเสนอไวดังนี้ 1) การตรวจสอบเอกสารหลักสูตร แบง
ออกเปน 2 ประการ คือ 1.1) การตรวจสอบเอกสารหลักสูตรโดยนักพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงเปนผูราง
หลักสูตรเปนการศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบอยางละเอียดภายหลังการเขียนหลักสตูรเสร็จสิ้นแลว 
1.2) การตรวจสอบเอกสารโดยผูเชี่ยวชาญที่มีความรู ความสามารถ เกี่ยวกับหลักสูตร โดยอาจใช
การแสดงความคิดเห็นตามปกติหรือใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เขารวมดวย  2) การ
ทดสอบใชหลักสูตรกับกลุมตัวอยางอาจเปนลักษณะโครงการนํารองเพือ่ศึกษาขอบกพรองของ
หลักสูตร ความเหมาะสมเมื่อใชกลุมตัวอยางจริง 3) การวิเคราะหหลักสูตรโดยใชเทคนิคปยุซอง 
(Puisance Analysis) ซ่ึงเปนเทคนิควิเคราะหคุณคาของหลักสูตรที่รางขึ้น โดยพิจารณาวา
สวนประกอบของหลักสูตรทั้ง 3 สวน คือ จุดมุงหมาย กจิกรรมการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลมีคุณคาเพยีงใด 

4.  การทดลองใชหลักสูตร หลังจากการตรวจสอบคุณภาพของโครงรางหลักสูตรแลว
นําไปทดลองกับกลุมตัวอยางโดยมีองคประกอบในการดาํเนินการทดลองใชหลักสูตร ดังนี้ 1) 
วัตถุประสงคของการทดลองหลักสูตร 2) รูปแบบการทดลองใชหลักสูตร 3) ประชากรและกลุม
ตัวอยางทีใ่ชในการทดลอง 4) เครื่องมือที่ใชในการทดลองใชหลักสูตร 

5. การประเมินหลักสูตร หลังจากการทดลองใชหลักสูตรแลว การทําการประเมิน
หลักสูตรโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) ประเมินผลการใชหลักสูตรวามีความเหมาะสมกับผูเขารับการ 
อบรม หรือไมมีปญหาอุปสรรคในการใชหลักสูตรหรือไม โดยทําการประเมินในดานตาง ๆ ดังนี ้
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1.1) ประเมินความเหมาะสมของเนื้อหา วิธีการอบรมและการประเมินผลผูเขาอบรม 
1.2) ประเมินปญหาและอุปสรรคในการใชหลักสูตรและปจจัยที่สงเสริมการใชหลักสูตร  
2) ประเมินวาเมื่อไดทําการทดลองใชหลักสูตรแลว ผูเขารับการอบรมและพัฒนามคีวามรูเพิ่มเตมิ
ขึ้นหรือไมอยางไร 

6.  การปรับปรุงแกไขหลักสูตร  
วิชัย  วงษใหญ (2533 : 9) ไดกลาวถึงการปรับปรุงแกไขหลักสูตรไววา ควรจดัทํา

ระบบขอมูลที่ชัดเจน เพื่อใหการปรับปรุงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและควรพิจารณาใหรอบคอบ
วา ทําการปรับปรุงแลวจะกระทบหลักการจุดมุงหมายและโครงสรางของหลักสูตรหรือไม 

จากความรูพืน้ฐานเกีย่วกับการพัฒนาหลักสูตรที่กลาวมานั้น พอจะสรปุประเด็นสําคญั
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมที่ผูวิจัยจะดําเนินการดังนี ้

1. สวนประกอบของหลักสูตรซึ่งเหมาะสมกบัสภาพกับการฝกอบรมและมีความ
สอดคลองกับแนวคดิของนกัพัฒนาหลักสูตร ควรประกอบดวยสวนสาํคัญดังนี้ 1) ปญหาและความ
จําเปนในการฝกอบรม 2) จุดมุงหมายของหลักสูตร 3) หัวขอวิชาการฝกอบรม ซ่ึงแตละหวัขอวชิา
ประกอบดวยสวนตาง ๆ คือ 3.1)จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 3.2) เนื้อหาการฝกอบรม 3.3) กิจกรรม
และวิธีการฝกอบรม 3.4) วิธีการประเมินผล 

2. ขั้นตอนการพฒันาหลักสูตรประกอบดวยข้ันตอนที่สําคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การ
วิจัย (Research) 2) การพัฒนา (Development) 3) การวจิัย (Research) 4) การพัฒนา (Development) 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรม 
การพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรมในประเทศไทยมีผูพัฒนาขึน้มาโดยอาศยัขั้นตอนการวจิัย

และพัฒนา (Research and Development) ซ่ึงมีรูปแบบคลายคลึงกันดังนี้ 
มาเรียม  นิลพันธุ(2536) ทําการพัฒนาหลักสูตรการวจิัยวฒันธรรมสําหรับขาราชการ

สังกัดงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ดวยกระบวนการการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน ไดแก 
1) การวิจยั เปนการสํารวจขอมูลพื้นฐาน สําหรับสรางหลักสูตร 2) การพัฒนา เปนการสรางและ
พัฒนาหลักสูตร 3) การวิจัย เปนการทดลองใชหลักสูตร และ 4) การพัฒนา เปนการประเมินผล
หลักสูตร ผลการวิจยัพบวา ผูเขารับการอบรมมีความรู และควรมกีารเพิ่มเติมเนื้อหาของหลักสตูร 
และควรมีการอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีนอกสํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ ควรเพิ่ม
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลภาคสนามใหมากกวาเดิมสําหรับปญหาอุปสรรคในการอบรม คือ
ชวงเวลายังไมเหมาะสมและตองมีการปรับปรุงการนําเสนอขอมูลการใชภาษาในการเขียนรายงาน 
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กําธร  ไพจิตต (2542 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการสงเสริมการไม
สูบบุหร่ี สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เขตเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี
ขั้นตอนการพฒันาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คอื 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) พัฒนาหลักสตูรฝกอบรม 3) 
ทดลองใชหลักสูตร และ 4) ประเมินผลหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา ขั้นที่ 1 ผลที่ไดจากการสํารวจ
ขอมูลพื้นฐาน พบวา ชุมชนมีปญหาจากการสูบบุหร่ี และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ตองการใหมกีารอบรมเรื่องการสงเสริมการไมสูบบุหร่ี โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสารพิษในควันบหุร่ี 
ผลกระทบของบุหร่ีตอสุขภาพ สังคม ส่ิงแวดลอม กฎหมายที่เกีย่วของกับบุหร่ี เทคนิคและแนวทาง
ในการเผยแพรความรู ในขั้นที่ 2 พบวาหลักสูตรภาคทฤษฎีที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวยเร่ือง กลุม
สัมพันธ และผลกระทบของบุหร่ีที่มีตอสังคม ส่ิงแวดลอม และสุขภาพ มนุษยสัมพนัธ สารพิษใน
บุหร่ี พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ และพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี 
พ.ศ. 2535 เทคนิคการสรางแรงจูงใจ แนวทางการแกไขปญหาบุหร่ีในชุมชน และในภาคสนาม เปน
การเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับบุหร่ีในชุมชน ขั้นที่ 3 ทดลองใชกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน จํานวน 33 คน ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเปนเวลา 5 วัน และขัน้ที่ 4 ผลการ
ประเมินผลหลักสูตร พบวาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมคีวามเหมาะสมที่จะนําไปใชโดยผูเขารับการ
อบรมมีความสนใจการอบรมดี อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่เขารับการอบรมมีความรู
เพิ่มขึ้น 

สุเมตรา  ปลาตะเพยีนทอง (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศกึษา สําหรับครูสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยมีขัน้ตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน และความตองการในการฝกอบรม 2) การยกรางหลักสตูร 3) การประเมินหลักสูตร 
4) การปรับปรุงหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา จากการศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวาปญหาการจัดการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
และครูมีความตองการอบรมเกี่ยวกับการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดอยูในระดับมาก โดย
ตองการรับการฝกอบรมดวยวิธีการบรรยาย การศกึษารายกรณ ี และการศึกษาดูงาน ใชเวลาการจดั
อบรม 3 วัน  การยกรางหลักสูตร ไดยกรางตามขอมูลความตองการในการฝกอบรมของครูผูสอนใน 
6 องคประกอบ คือ หลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง เนื้อหาวิชา/ระยะเวลาการฝกอบรม/รายละเอยีด
เนื้อหา วิธีการจัดฝกอบรมและกิจกรรม และการประเมนิผล หลักสูตรมีเนื้อหา 2 หมวดวิชา 5 หนวย
ความรู การประเมินหลักสูตร เพื่อปรับปรุงหลักสูตรพบวา ผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของเหน็วา
หลักสูตรมีความเหมาะสม 
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ศิริมาส  พฤหัสนันท (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่องทักษะ
และวิธีสอนสําหรับครูโรงเรียนอาชีวศกึษา สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี โดยแบงขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตร เปน 4 ขั้นตอน ดงันี้ 1) การสํารวจขอมูลพื้นฐานเพื่อนํามาพัฒนาหลักสูตร 2) การสราง
โครงรางหลักสูตร 3) ทดลองใชหลักสูตร และ 4) ประเมินผลหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา ครูมีความ
พึงพอใจในหลักสูตรฝกอบรม มีความสนใจมีสวนรวมในการจดักิจกรรมการฝกอบรม และมีการ
นําเสนอที่ตรงจุดประสงค ครูฝกปฏิบัติการสอนเปนที่นาพอใจ สามารถนําความรูที่ไดรับไปใช
ประย ุกต ใชแกไขปญหาในการจัดการเรียนการสอนและการเขียนแผนการสอน มีการใชกิจกรรม
ในระหวางการดําเนินการสอนโดยมีแนวการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

จากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดังกลาวผูวจิัยสามารถสรุปเปนขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมที่สําคัญได 4 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1  การวิจัย (Research) สํารวจขอมูลพื้นฐาน 
ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนา (Development) พัฒนาหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 3  การวิจัย (Research) การทดลองใชหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 4  การพัฒนา (Development) ประเมินหลักสตูร 
 
การสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
แนวคดิในการจัดการเรียนการสอนเกิดจากแนวการสอนโครงงานทั่วไป (Project 

Approach) (Legutke and Thomas 1991 : 157) ดังนั้นงานวิจยัทีเ่กี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ
โครงงานในประเทศไทยจึงเปนแบบบูรณาการกับกลุมรายวิชาอ่ืน ซ่ึงยงัมีงานวิจยัในประเทศไทยที่
เกี่ยวของนอย ดังเชนงานวิจยัของ กันทิมา เอมประเสริฐ (2542 )ไดใชภาษาอังกฤษในลักษณะบูรณา
การโดย ไดพัฒนาคูมือการจัดการเรียนรูโดยใชโครงการในระดับประถมศึกษา และแบงแนวการ
จัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปน 4 ระยะคือ ระยะที่ 1 เตรียมการวางแผนเขาสูโครงงาน  ระยะที ่2  
เร่ิมตนโครงการ  ระยะที่ 3  พัฒนาโครงงานและระยะสดุทายสรุปผลโครงการ  โดยมุงพัฒนาคูมือ
ใหครูสามารถจัดการเรียนรูโดยใชโครงการไดตามคูมือปฎิบัติตามขั้นตอนไดถูกตองและสามารถ
บูรณาการการเรียนรูทุกกลุมประสบการณเขาไวในโครงงานได  

งานวิจยัในชั้นเรียนของ เคส แซทซ และอารราส (Case 2000 : 7 –18) ไดศึกษาผลของ
การใชโครงงาน เพื่อนําไปสูการเขียนงานวจิัยของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2 (ESL) 
จํานวน 12 คน เปนทั้งหญงิ และชาย จาก7 ประเทศ ไดแกจีน โครเอเทีย เกวเทมาลา เม็กซิโก 
โซมาเลีย ซุดาน และยูโกสลาเวีย  ซ่ึงเรียนในชั่วโมง New Amercans’ class กําลังเรียนพื้นฐานการ
อาน และเขยีนเปนครั้งแรก พรอมกับไดเรียนวิชาพื้นฐานอื่นๆควบคูไปดวย ยกเวนวิชาพละศกึษา 
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และวิชาดนตร ี  ของนักเรียน โรงเรียนนอรธอีส มิดเดล สคูล (Northeast Middle School) เมือง
แคนซัส มิสสอรี่ โดยใชกระบวนการสอนดวยวิธี การเรียนที่เนนศิลปะ และการเรียนแบบบูรณา
การ ในการสอนการเขียนงานวิจยั ซ่ึงเปนรูปแบบของโครงงาน ระยะเวลาดําเนนิการเปนเวลา 10 
สัปดาห รูปแบบโครงงานในการดําเนินการเปนการนําแนวคิดการสอนแบบเปนระยะโครงการ 
(phase)ของ ชารด(Chard) มาใช ครูมีการเตรียมการในการสอนโดยเลือกเนื้อหาหลักที่จะทํา คือวิชา
วิทยาศาสตร ในหัวขอชีวิตของพืชรอบเมือง แคนซัส นักเรียนใชวิธีสังเกต และส่ือสาร ส่ิงที่ไดเรียน
ผานงานศิลปะ การแสดง สาธิต และการพูด แบงเปนระยะโครงการดังนี้ ระยะโครงการที่ 1 เปน
ระยะเริ่มตนหลังจากที่ครูไดวางแผนการเรียนการสอนเรยีบรอยแลว ครูทําการทดสอบความรู
พื้นฐานนักเรียนของเนื้อหาวชิาที่จะสอน ใหนักเรยีนตั้งคาํถาม และแสดงขอคิดเห็นขดัแยงในสิ่งที่
เขาใจผิด ขณะเดยีวกันครูใชส่ือ วิดิทัศน และอุปกรณชวยสอน ประสบการณตางๆในการสนทนา
ดวย ผลของการดําเนินการโครงการที่นักเรียนไดแบงหวัขอในการทําโครงงานเปน 3 หัวขอคือ 
เร่ืองการเจริญเติบโตของพืช เร่ืองการดูแลรักษาพืช และบทบาทของพืชในระบบนิเวศน ระยะ
โครงการที่ 2 เปนระยะดําเนินการนกัเรียนคนควาขอมลูจากหองสมดุ พูดคุยกับชมุชน โดยดําเนิน
กิจกรรมเปนกลุมตาม 
หัวขอ กจิกรรมที่ใชมี 4 กิจกรรมไดแก กิจกรรมการเขียนบทความ และประสบการณ ผลการ
ดําเนินการนักเรียนไดทกัษะการเขียนเนื้อเร่ือง และหวัขอเร่ือง  กจิกรรมการทํานายหวัขอเร่ืองที่
อาน ผลการดําเนินการนกัเรยีนสามารถวินจิฉัยไดวาหวัขอเร่ืองกับเนื้อหาใดที่สัมพนัธกัน กิจกรรม
การใช KWL chart ผลการดําเนินการนักเรียนสามรถใชบัตรบันทึกสาระที่ไดพบ รวบรวมรายการ
อางอิง และตั้งคําถามใหมๆข้ึนมาได กิจกรรมเกมหาใจความสําคัญของเรื่องผลการดําเนินการ
นักเรียนสามารถหาใจความคําคัญ หรือยอหนาสําคัญของเรื่องได ระยะโครงการที่ 3 เปนการ
นําเสนอโครงงานโดยทั้ง 3กลุม เลือกที่จะแสดงเปนภาพบนผนังกําแพง ผลการดําเนินการไดภาพ
ขั้นตอนการเจริญเติบโตของเมล็ดถ่ัว แสดงรายการแนะนําการดูแลพุม May’s rose และทัศนยีภาพ
ของ  redwoods มีปายบอกเปรียบเทยีบขนาดของตนไม และแสดงแหลงที่อยูของสัตว การ
ประเมินผลการดําเนินการนกัเรียนโดยเก็บขอมูลจาผลงาน การทํากจิกรรมดวยกลองวิดโีอคุณภาพดี
บันทึกภาพชนดิละเอียด จัดทําเกณฑการประเมิน (rubric) ผลการวิจยัพบวาหลังการดําเนินการใน
ระยะเวลา 10 สัปดาหที่ผานมา นักเรียนสามารถเลือกอานเนื้อหาที่ตนเองเลือกได และโยงไปถึงการ
มีทักษะในการเขียนงานวิจยั บทบาทของครูไมเพียงแตเปนผูอํานวยความสะดวก (facilitator) 
เทานั้นยังเปนนักวจิัย (researcher) ดวย 

งานวิจยัที่เกีย่วของกับการสอนภาษาอังกฤษโครงงานยังมีไมมาก จึงทําใหผูวจิัยสนใจ
ที่จะศึกษาการสอนภาษาอังกฤษโครงงานในระดับมัธยมศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



      
     บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจยั เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวชิา
ภาษาอังกฤษโครงงาน ระดับมัธยมศกึษาสําหรับครูในกลุมสหวทิยาเขตเมืองสงิห จังหวดั
กาญจนบุรี การดําเนนิการวจิัยเปนไปในลักษณะของการวิจยัและพัฒนา (Research and 
Development) ซ่ึงมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน  ในการดําเนินงานดังนี ้

 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

วัตถปุระสงค 
เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเพื่อการ

สอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน ระดับมัธยมศึกษา สําหรับครูในกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห จังหวัด
กาญจนบุรี  โดยศึกษาขอมูลพื้นฐานของภาษาอังกฤษโครงงาน  จากแหลงขอมูลการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงาน ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2544 งานวิจัยที่เกี่ยวของ การปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ศึกษาสภาพการ
เรียนการสอน และความตองการการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน จากนักเรียนที่กําลังเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษโครงงาน รหัส อ 029ก ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ครูที่ทําหนาที่สอนวิชา
ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา ผูบริหารโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานการสอน
ภาษาอังกฤษ เลขาศูนย ERIC และครูผูรวมนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ อาจารยชาวตางชาติที่มี
ประสบการณดานการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน  ศึกษาแนวทางและวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
โครงงาน ทําการวิเคราะหหลักสูตรภาษาอังกฤษโครงงาน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหเปน
ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
             วิธีดําเนินการ 

1. ศึกษาขอมูลพืน้ฐานของการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน ไดแก 
1.1  ศึกษาหลกัสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 

                            1.2 ศึกษาเอกสารงานวิจยัในเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโครงงานและการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม                   
                            1.3 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
                                                                     64 
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        1 . 4  ศึกษาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคญั แนวโนมการ
จัดการเรียนการสอนในปจจบุัน กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
                  2.    ศึกษาสภาพการเรียนการสอน ความตองการ การสอนภาษาอังกฤษโครงงาน และ

การจัดใหมีการฝกอบรมในโรงเรียนระดบัมัธยมศึกษาไดแก 
                           2.1 ศึกษาจากนักเรยีนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน ในระดับมธัยมศึกษา โดย
แบงขอคําถามเปนความรูเร่ืองภาษาอังกฤษโครงงานในระดับที่ศึกษา ขอ 1 – 5 ความคิดเห็นตอการ
เรียนภาษาอังกฤษโครงงาน ขอ 6 – 9 และการนําภาษาองักฤษโครงงานไปประยุกตใช ขอ 10 พรอม

ทั้งการแสดงตวัอยางที่นําไปใช 
             2.2  ศึกษาจากครูสอนภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษา สังกัดสามัญศึกษาจงัหวัด

กาญจนบุรี โดยแบงขอคําถามเปน ประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษ และความคิดเห็นในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน  ขอ 1  – 5   ความรูเร่ืองภาษาอังกฤษโครงงานใน
ระดับพื้นฐาน และความตองการในการฝกอบรมขอ 6 – 10  พรอมทั้งบอกถึงเนื้อหาและความสําคัญ

ที่ควรมีในการฝกอบรม 
2.3 ศึกษาจากผูบริหารโรงเรียนสังกัดสามัญศึกษา จังหวดักาญจนบุรี โดยแบงขอ 

คําถามเปน การแสดงความคิดเห็นเรื่องการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน โดยมีตัวเลือก หรือเพิ่ม 
ขอมูลไดขอ 1 –2 และการแสดงความคิดเห็นตอการสงเสริมใหมีการอบรม โดยมีตวัเลือก หรือเพิม่
ขอมูลได ขอ 3  -  5 

2 . 4   สรางแบบสอบถามลักษณะแบบตรวจสอบรายการ และแสดงความคิดเห็น 
      2.4.1 ในการจัดทําแบบสอบถามผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามลักษณะวิจัยเชิง

สํารวจ (Survey Research)ความคิดเห็นจากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โครงงาน เพื่อทราบพื้นฐานความเขาใจในเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน ผลความ
ตองการในการจัดใหมีการจัดการฝกอบรมเรื่องการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน และเพื่อเปน 
แนวทางในการทําวิจัย  
 2.4.2 ในการตอบแบบสอบถามไดกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูป
ของ  เครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan 1967 : 886 - 887) โดยการใชวิธีการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling)  
     2 . 4 . 2 . 1  กลุมตัวอยางนกัเรียน ไดจากนักเรยีนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห 
เปนนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน รหัส อ029ก จํานวน 
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2  หอง โดยเลือกใชแบบสอบถามจํานวน 1  หอง นักเรยีนจํานวน 4 2  คน  
          2.4.2.2   กลุมตัวอยางครู ไดจากครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนสังกัดกรม
สามัญศึกษาจงัหวัดกาญจนบุรี จํานวนทั้งสิ้น 33 โรงเรียน โดยเลือกใชแบบสอบถามจํานวน 17 
โรงเรียน ครูจาํนวน 20 คน 
                                           2.4.2.3 กลุมตัวอยางผูบริหารไดจากผูบริหารโรงเรียนสังกัดสามัญศึกษา 
จังหวดักาญจนบุรี จํานวน 33 โรงเรียน โดยเลือกใชแบบสอบถามจํานวน 17 โรงเรียน ผูบริหาร
จํานวน 17 คน 

2.5  นําแบบสอบถามที่ไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาใชกับ นกัเรียน ครู 
และผูบริหาร 
                           2.6  การเกบ็ขอมูลของกลุมนักเรียน ครู และผูบริหาร ผูวิจัยไดเก็บขอมูลของกลุม
นักเรียนทุกคน วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห โดยให อาจารยผูสอน
วิชาภาษาอังกฤษโครงงาน(ผูวิจัย)เปนผูแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม กลุมครูเปนการเกบ็
ขอมูลแบบเจาะจง โดยเกบ็ขอมูลจากการแจกแบบสอบถามในการประชุมคณะกรรมการแขงขัน
ทักษะงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน คร้ังที่ 52 ของครูภาษาอังกฤษสังกัดสามัญศึกษา จังหวดั
กาญจนบุรี ณ ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ERIC)   โรงเรียนวิสุทธรังษี วันที่ 5 
มกราคม 2543   และกลุมผูอํานวยการโรงเรียน สังกดัสามัญศึกษา จังหวดักาญจนบุรี เก็บขอมูล
แบบเจาะจง  โดยเกบ็ขอมูลจากการแจกแบบสอบถามในการประชุมผูบริหารกรมสามัญศึกษา 
จังหวดักาญจนบุรี วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2543  ณ. หองมัลติมีเดยี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห 
จังหวดักาญจนบุรี 

    2.7 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม นําขอมูลมาวิเคราะหเปนคารอยละ(%) 
และวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และนําเสนอแบบพรรณนาความ 
               3. ศึกษาแนวทางและวิธีการสอนภาษาอังกฤษโครงงานจากผูเชี่ยวชาญ จากการพูดคุย และ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยสอบถามความคิดเห็นจาก 
                       3.1   ดร. นสัิย แกวแสนไชย ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันราชภัฏ 
จังหวดักาญจนบุรี   
                       3.2  อาจารยเบญจมาศ จงเจริญ เลขาศูนย ERIC ประจาํศูนยพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ จังหวดักาญจนบุรี  

3.3   อาจารยพรทพิย ศุภวงศ ครูผูรวมนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี  
3.4  อาจารยเวอรจเินีย เบอรเกอร (Verginia Berger)อาจารยชาวตางชาติที่มีประสบ 
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การณดานการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาทีส่อง ใหแกชาวตางชาติ 25 ป แหงวิทยาลัยกรอสมอนท 
เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหวางการศึกษาดูงานโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห  เปนเวลา 3 สัปดาหโดยผูวิจัยเปนพี่เล้ียง และใหคําปรึกษา 
แบงขั้นตอนการดําเนินงานดังนี ้

ขั้นที่ 1 เตรียมตัวกอนสัมภาษณ 
- กําหนดวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 
- ศึกษาเรื่องที่จะสัมภาษณ 
- กําหนดนัดหมายเวลา และสถานที่ 
- สรางแบบสัมภาษณ กําหนดคําถามไวลวงหนา เรียงคําถามใหเปนระเบียบ 

มีรายละเอียดเนื้อหาแบงเปน เร่ืองปญหา หรือประสบการณจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ความคิดเหน็ในการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน และการจัดฝกอบรม 

ขั้นที่ 2 การดําเนินการสัมภาษณ 
- กลาวทักทาย และบอกจดุประสงคในการสัมภาษณ 
- ขออนุญาตผูถูกสัมภาษณกอนบันทึกผลการสัมภาษณ 
- ทําการสัมภาษณ 
- บันทึกผลการสัมภาษณ 

ขั้นตอนที่ 3 ปดการสัมภาษณ ดวยการขอบคุณ และอําลา 
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการสัมภาษณ จดบันทึกและนํามาวิเคราะหเนือ้หา 
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโดยการนํามาวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 

และนําเสนอแบบพรรณนาความ 
        4. ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรภาษาอังกฤษโครงงาน และเนื้อหาภาษาอังกฤษโครงงานเพือ่
เปนแนวทางในการคนควา เร่ืองทฤษฎี และแนวทางในการดําเนนิการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โครงงาน โดยการจดัทําแบบทดสอบความรูในวิชาภาษาอังกฤษโครงงานเพื่อประเมินผลกอนการ
ใชหลักสูตร โดยการสราง     ตารางออกแบบขอทดสอบ (Building a Table of Specification) 
เพื่อใหขอมูลมคีวามสอดคลองและครอบคลุมเนื้อหาที่จะทดสอบไดศึกษาแนวการสรางแผนผัง
ขอสอบ (specification of test content) ซ่ึงเปนการสรางแบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ของเสงี่ยม  โตรัตน และอัจฉรา  วงศโสธร มาประยุกตใชในการสรางแบบทดสอบวดั
ความรูความเขาใจเรื่องการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน ของครูภาษาอังกฤษ สหวิทยาเขตเมืองสิงหที่
จะเขารับการอบรมดังตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16 ตารางออกแบบขอทดสอบ (test specification) จุดประสงค เพือ่ทดสอบความรู 
                     ความเขาเรื่องการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
 

เนื้อหา ลักษณะของ
เนื้อหา 

เทคนิคการวัด เวลา จํานวน
ขอ 

รอย
ละ 

คะแนน 

1. แนวคิดและทฤษฎีการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงาน 

2. ลักษณะเฉพาะของการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงาน 

3. ลําดับขั้นในการทําโครงงาน 
4. รูปแบบการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
โครงงาน 

5. ขอดีหรือประโยชนในการทํา
โครงงาน 

6. ปญหาและอุปสรรคในการทํา
โครงงาน 

7. การวัดและประเมินผลโครงงาน 
8. แหลงขอมูลการสรางโครงงาน
ภาษาอังกฤษ 

9. การนําเสนอโครงงาน 
10.วิธีสอน-แบบลําดับขั้นตอนใน
โครงงาน ฟรายด  บูธ 

-วัดความรู -แบบตัวเลือก 
4 ขอ ก ข ค ง 

20 
นาที 

3 
 
3 
 
3 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
3 
3 
 

30 
 
30 
 
30 
30 
 
30 
 
30 
 
30 
30 
 
30 
30 

3 
 
3 
 
3 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
3 
3 
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และนําตารางใหผูเชี่ยวชาญสํารวจความสมบูรณของตารางออกแบบขอทดสอบ โดยใช

ตามแบบของ โพแฟม(Popham 1978 : 121-122) ดังตารางสํารวจที่ 17 ดังนี ้
ตารางที่ 17  แบบสํารวจตรวจสอบความสมบูรณของตารางออกแบบขอทดสอบ 
 
ขอทดสอบ สมบูรณ ไมสมบูรณ 
1. ตารางออกแบบครอบคลุมจุดประสงคที่วางไวหรือไม 
2. ตารางไดระบุชัดเจนถึงเนื้อหาที่จะวัดไวชัดหรือไม 
3. ตารางไดระบุใหผูทําขอสอบทําอะไรชัดเจนหรือไม 
4. ตารางไดระบุชนิดตางๆ ของพฤติกรรมยอยๆ ชัดเจนเพียงใด 
5. จํานวนขอสอบพอเพียงหรือไม 
6. เทคนิควิธีที่ใชวัดเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมที่ตองทําหรือไม 
7. ระดับความยากงายของขอสอบเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะสอบหรอืไม 
8. การกระจายของขอสอบเหมาะสมกับเนื้อหาหรือไม 
9. ถาตัวอยางของขอสอบกําหนดใหมา ตัวอยางนั้นเหมาะสมหรือไม 
10. เนื้อหา / กิจกรรมที่ระบุไวในตารางเปนตัวแทนเนื้อหาที่ถูกตองหรือไม 
 

  

 
โดยใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 4

ทานไดแก รองศาสตราจารย ดร.วิสาข  จัติวัตร อาจารยกาญจนา สุจิต ดร.นิสัย แกวแสนไชย และ
อาจารยเบญจมาศ จงเจรญิ ดําเนินการสํารวจตามตารางและปรับปรุงแกไขสวนที่ไมสมบรูณ 
จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

ผูวิจัยไดสรุปวธีิดําเนินการวจิัยในขั้นตอนที่ 1 การสํารวจขอมูลพื้นฐานดังตารางที่ 18 
ตารางที่ 18  สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 1 การสํารวจขอมูลพื้นฐาน 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร เครื่องมือ/สถิติ 
1.เพื่อศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน
ของภาษาอังกฤษโครงงาน  

ศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 2539/
การศึกษาขั้นพื้นฐาน2544 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ
การปฏิรูปการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

1.เอกสารหลักสูตร 
2.งานวิจัย 
3.เอกสารปฏิรูปการเรียนรู
ผูเรียนสําคัญที่สุด 

แบบบันทึกขอมูล/การ
วิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) 
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ตารางที่ 18 (ตอ) 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร เครื่องมือ/สถิติ 
2.เพื่อศึกษาสภาพการเรียน
การสอน และความ
ตองการการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงาน 

แบบสอบถามลักษณะวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey 
Research) 
 

1.นักเรียนที่เรียน
ภาษาอังกฤษโครงงาน 
2.ครูสอนภาษาอังกฤษ 
3.ผูบริหาร 

แบบสอบถาม/การ 
วิเคราะหขอมูลใชคารอย
ละ วิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis)และ
เสนอแบบพรรณนาความ 

3.ศึกษาแนวทางและวิธีการ
สอนภาษาอังกฤษโครงงาน
จากผูเช่ียวชาญ 

การสัมภาษณแบบมี
โครงสราง / การสอบถาม
ลักษณะวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) 
 

1.ผูเช่ียวชาญ 
2.เลขาศูนย ERIC 
3.ครูผูรวมนิเทศ 
4.อาจารยชาวตางชาติที่มี
ประสบการณการสอน
โครงงานภาษาอังกฤษ 

แบบบันทึกการสัมภาษณ/
การวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis)และ
เสนอแบบพรรณนาความ 

4.วิเคราะหหลักสูตร
ภาษาอังกฤษโครงงาน และ
การสอนภาษาอังกฤษ
โครงงาน 
เพื่อการจัดทําแบบทดสอบ 
 
 
 
 

- ศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 
2539 และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ กับการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
- ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
การสอนภาษาอังกฤษ
โครงงาน 
- สรางแบบทดสอบจํานวน 
30 ขอ 4 ตัวเลือก โดยการ
ทํา    ตารางออกขอสอบ 
(test specification)  
สรางแบบตรวจสอบตาม
แบบของ Popham 

1.เอกสารหลักสูตร 
2.งานวิจัย 
3. เนื้อหาการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษโครงงาน 

- แบบบันทึกขอมูล/การ
วิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) 
- ตารางออกแบบขอสอบ 
- ตารางตรวจสอบความ
สมบูรณ 
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร  

วัตถุประสงค 
เพื่อดําเนนิการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวชิาภาษาอังกฤษ

โครงงาน ระดบัมัธยมศึกษา สําหรับครูในกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห จงัหวัดกาญจนบุรี   
                     วิธีดําเนินการ 

การดําเนินงานไดดําเนินการ 3 ขั้นตอนดังนี้ 1 ) การพัฒนาโครงรางหลักสูตรดาน
ความรู ความเขใจและทกัษะ 2 ) การประเมินโครงรางหลักสูตร และ 3 ) การปรับปรุงโครงราง ดัง
รายละเอียดดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงรางหลักสูตรโดยนําขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาสรางแและจัดทํา
หลักสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน ระดบัมัธยมศึกษา 
สําหรับครูในกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห จงัหวัดกาญจนบุรี ดวยการประมวลสาระสําคัญดังนี้ 

1.1  สภาพปญหาและความจาํเปนในการฝกอบรม โดยวิเคราะหจากสภาพปจจุบัน 
การจัดการเรยีนการสอน ตามแนวการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  1.2 จุดมุงหมายของหลักสูตร เปนจุดมุงหมายที่ตองการวัดความรู ความเขาใจเรื่อง
การสอนภาษาอังกฤษโครงงาน และทักษะการเขียนโครงการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
  1.3 หัวขอการฝกอบรม กําหนดขึ้นตามจดุมุงหมายของหลักสูตรโดย ประมวลการ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานภาษาองักฤษมากําหนด ดังนี ้

1.3.1 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม กําหนดตามจุดมุงหมายของหลักสูตรไดจาก
การศึกษาในขัน้ตอนที่ 1 ซ่ึงเมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลวผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ
และสามารถนําไปปฏิบัติได 

1.3.2 เนื้อหาการฝกอบรม กําหนดตามจุดประสงคเชงิพฤติกรรม โดยเปน
ลักษณะใหความรูแกผูเขารับการอบรมโดยตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเปน การแสดงตัวอยาง 
และการนําไปใช จัดลําดับเนือ้หาตามความสําคัญกอน และหลัง ดังนี ้

           1.3.2.1 ความรู ความเขาใจเรื่องภาษาอังกฤษโครงงาน 
     1.3.2.2 ตัวอยางการสอนภาษาอังกฤษโครงงานดวยหนงัสือพิมพ 
           1.3.2.3โครงการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 

              1.4  กิจกรรมและวิธีการฝกอบรมเปนแบบภาคทฤษฎี และปฏิบัติการ โดยให
ความรูแลวมีการฝกปฏิบัติการเขียนโครงการสอนเพื่อนําผลไปใชไดจริง โดยมีระยะเวลา 2 วัน 
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                            1.5  ส่ือ และอุปกรณ จัดตามความเหมาะสม และสอดคลองกับกิจกรรม 
                           1.6 วิธีการประเมินผลโดยการประเมนิความรูในเนื้อหาเรื่องภาษาองักฤษโครงงาน 
กอนและหลังการใชหลักสูตรการฝกอบรม ดวยขอสอบชดุเดียวกนั  

2. การประเมนิโครงรางหลักสูตร ดําเนินการดังนี ้
2.1 กําหนดผูประเมินโครงรางหลักสูตรโดยใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ

ผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 5 ทาน ประเมินโครงรางหลักสูตรที่พัฒนาแลว ในขอ 1 เพื่อประเมินความ
สอดคลอง โดยผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรภาษาอังกฤษ และการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 3 ทานคือ 
รองศาสตราจารย ดร.วิสาข  จัติวัตร อาจารยกาญจนา สุจติ และดร.นิสัย แกวแสนไชย  ผูเชีย่วชาญ
ดานหลักสูตรการฝกอบรม 2 ทานคือ อาจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ และอาจารยดรุณี สมบัติภิญโญ  

2.2 นําเสนอโครงรางหลักสูตรตออาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญโดยมหีนังสือ 
เชิญเปนผูตรวจสอบเครื่องมือจากบัณฑิตวทิยาลัย โดยตรวจสอบดังนี ้
                                  2.2.1 ตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตร และการฝกอบรม ดานสภาพ
ปญหาและความจําเปน จุดมุงหมายของหลักสูตร หัวขอการฝกอบรม กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม 
ส่ือ อุปกรณ และวิธีการประเมินผล โดยผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรการฝกอบรม 
                                  2.2.2  ตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาการฝกอบรมเรื่องภาษาอังกฤษ
โครงงานโดยผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
                             2.3  เครื่องมือที่ใชในการประเมนิ โครงรางหลักสูตรในครั้งนี้ ผูวิจยัใช 
แบบสอบถาม ซ่ึงสรางจากเนื้อหาในโครงรางหลักสูตร ไดแก การประเมินคาความสอดคลอง 
(IOC) ของสวนประกอบของหลักสูตรเปนแบบสอบถาม 3 ระดับ คือ สอดคลอง ไมแนใจ และไม
สอดคลองสวนประกอบที่จะทําการประเมิน คือ สภาพปญหาและความจําเปน จุดมุงหมายของ
หลักสูตร  
เนื้อหาการฝกอบรมกิจกรรมและวิธีการฝกอบรม วิธีการประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม 

เครื่องมือที่ใชในขั้นนี้ มีขัน้ตอนในการสรางดังนี ้
         2.3.1 ศึกษารายละเอยีดตางๆ ของโครงรางหลักสูตร 
         2.3.2 กําหนดประเด็นตางๆที่จะทําการประเมินแลวนํามาเขยีนเปนขอคําถาม 
         2.3.3 นําแบบประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบประเดน็ตางๆ 

ลักษณะของขอคําถามตลอดจนภาษาที่ใช 
         2.3.4 นําเครื่องมือที่แกไขใหเปนเครื่องมือฉบับที่สมบูรณ 
2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญเปนรายบุคคลดวย
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ตนเอง 
2.5  วิธีจัดกระทํากับขอมูล ผูวิจัยไดตรวจดคูวามสมบูรณของแบบสอบถามและตั้ง

เกณฑในการพิจารณาโดยใชการกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยของความเหมาะสม คือ การพิจารณาความ
สอดคลองโดยใชการหาคาดชันีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

                   ΣR  = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
                    N     = จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
และใชเกณฑการกําหนดคะแนนความคิดเห็นดังนี ้
                    สอดคลอง    กําหนดคะแนนเปน  +1 
                   ไมแนใจ    กําหนดคะแนนเปน    0 

     ไมสอดคลอง    กําหนดคะแนนเปน  –1 
จากนั้นนํามาแทนคาในสูตรดัชนีหาความสอดคลอง ถาคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากบั 
0.5 ขึ้นไปถือวาใชไดใหคงไว แตถานอยกวา 0.5 ตองแกไขปรับปรุงโดยพิจารณาจากขอเสนอแนะ
ประกอบ 

3. การปรับปรุงโครงรางหลักสูตรกอนนําไปใช 
  ผูวิจัยจัดทําการสนทนากลุม(Focus group)ผูสนทนากลุมไดแกผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ในการวางแผนดําเนนิการจดัฝกอบรมครูในกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห และผูมีประสบการณดาน
การจัดการฝกอบรม ดังนี้ 
                          3.1 อาจารยดรุณี สมบัติภญิโญ ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการโรงเรียนกาญจนานุ
เคราะห  
                          3.2  อาจารยเฉลิมพล เย็นทรวง หวัหนาหมวดภาษาตางประเทศ  
                          3.3 อาจารยอําไพ สมประสงค รองหัวหนาหมวดภาษาตางประเทศ ฝายกิจกรรม                        
                          3.4 อาจารยกาญจนา วงษเวช รองหัวหนาหมวดภาษาตางประเทศ ฝายวิชาการ  
                          3.5 อาจารยพรทิพย ศภุวงศ ครูผูรวมนิเทศวิชาภาษาองักฤษจังหวัดกาญจนบุรี     
                          3.6 อาจารยเบญจมาศ จงเจริญ   เลขาศูนยERIC จังหวัดกาญจนบุรี  
                          3.7 อาจารยระพีพรรณ เจริญทัศนศริิ (ผูวิจยั) อาจารยสอนวชิาภาษาอังกฤษ
โครงงาน และกรรมการงานวิจัยโรงเรยีนกาญจนานุเคราะห  
                  โดยการนําผลการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุงและพัฒนาในสวนที่บกพรอง หลังจากที่
ไดรับการประเมินโดยผูเชีย่วชาญแลว  มาเขียนโครงการเสนอผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนานุ

N
R

IOC ∑=
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เคราะหในนามประธานสหวิทยาเขตเมืองสิงห เพื่อขอการอนุมัติทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม โดย
คํานึงถึงโครงสรางของหลักสูตรมีสวนประกอบดังนี ้
  1. สภาพปญหาและความจําเปนในการฝกอบรม 
  2. จุดมุงหมายของหลักสูตร 
  3. หัวขอวิชาการฝกอบรม 
                           4. กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม  

5. ส่ือและอุปกรณที่ใชในการฝกอบรม 
6. แบบประเมนิผูเขารับการฝกอบรมไดแก แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัว 

เลือก 
 ประเด็นการสนทนากลุมเพือ่การปรับปรุงโครงรางหลักสูตรกอนนําไปใช ดังนี ้
                     - สรุปหัวขอในการฝกอบรม 
                     - สรุปแนวทางในการจัดฝกอบรม 
                     - สรุปชวงเวลาที่เหมาะสม 
                     - สรุปการเชิญวิทยากร 
  ผูวิจัยไดสรุปวธีิดําเนินการวจิัยในขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรดังตารางที่ 19 
 
 
ตารางที่ 19  สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/สถิติ 
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1. เพื่อการพัฒนา
โครงราง
หลักสูตรดาน
ความรู ความ
คิดเห็นและ
ทักษะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. เพื่อการประเมิน

โครงราง
หลักสูตร 

 

สรางหลักสูตรฝกอบรมโดยประมวลสาระ
ดังนี้ 
1. สภาพปญหาและความจําเปน 
2. จุดมุงหมายของหลักสูตร 
3. หัวขอการฝกอบรมโดยกําหนดไว

ดังนี้ 
3.1 จุดประสงคเชิงพฤติกรม 
3.2 เนื้อหา 
3.3 กิจกรรมและการฝกปฏิบัติการ 
3.4 วิธีการประเมินผล กอนและหลัง 

การอบรมดวยขอสอบชุดเดียวกัน โดยการ
สรางตารางการออกแบบขอทดสอบ (Test 
Specification) 
- กําหนดผูประเมินโครงรางหลักสูตร 
- สรางเครื่องมือที่ใชในการประเมินแบบ 
 

- ผูวิจัย 
- หลักสูตรฝกอบรม 
- ขอทดสอบกอนและ
หลังการฝกอบรม 
จํานวน 30ขอ แบบ 4 
ตัวเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
- อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและ
ผูเช่ียวชาญดานฝกอบรม 

แบบบันทึกขอมูล / 
ตารางการออกแบบ
ขอทดสอบ (Test 
Specification) การ
วิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบประเมิน
แบบทดสอบของ 
Popham 

ตารางที่ 19 (ตอ)    
 ทดสอบ โดยใชแบบสํารวจตรวจสอบ

ความสมบูรณของตารางออกแบบขอสอบ 
(Test Specification) ของ  Popham 
- สรางเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
โครงสรางหลักสูตร โดยประเมินความ
สอดคลอง 
- ใหผูเช่ียวชาญประเมินตรวจสอบ 

 - แบบประเมิน 
วิเคราะหขอมูลใช
คาความสอดคลอง 
IOC 

3. เพื่อการปรับปรุง
โครงรางหลักสูตร 

- นําผลจากขอการประเมินโครงราง
หลักสูตรมาปรับปรุงโครงรางหลักสูตร
โดยการสนทนากลุม(Focus group) 

- โครงรางหลักสูตร 
ฝกอบรม 
- อาจารยผูมีสวน
เกี่ยวของในการ
ดําเนินการ 

แบบบันทึกการ
สนทนากลลุม 
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ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร 

วัตถุประสงค 
เพื่อนําหลักสตูรที่ปรับปรุงแลวในขัน้ตอนที่ 2 ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางซึ่งเปน

กลุมเปาหมายในการกําหนดหลักสูตรไปใชจริง ดวยกระบวนการที่ไดจัดเตรยีมไวเพื่อการฝกอบรม
ครูภาษาอังกฤษ เพื่อพิจารณาผลที่ไดจากการทดลอง โดยการใชกระบวนการวจิัยเชิงทดลองแบบ 
One – Group Pretest – Postest Design ของ Tuckman (1999 : 160)ตามรูปแบบดังนี ้

 
              โดยให          O1      = การทดสอบกอนการใชหลักสูตร 

       ให          O2      = การทดสอบหลังการใชหลักสูตร 
       ให           X       = การทดลองใชหลักสูตร 

 และนําขอมูลจากการทดลองใชหลักสูตรดังกลาวไปใชในการประเมนิประสิทธิภาพ
หลักสูตร 

วิธีดําเนินการ 
 1.วางแผนดําเนินการ โดยการติดตามผลการอนุมัติโครงการฝกอบรม จากประธาน
สหวิทยาเขตเมืองสิงห และคําส่ังแตงตั้งผูดําเนินการ จากนั้นติดตอประสานงานกับผูเกี่ยวของ ออก
หนังสือเชิญผูเขารวมฝกอบรม ตลอดจนวิทยากร 
                      2. เตรียมเอกสารตามเนื้อหาโครงการฝกอบรม ส่ือ วัสดุอุปกรณ และอ่ืนๆ 
                      3. ทดลองใชหลักสูตร เปนระยะเวลา 2 วัน โดยกอนการอบรมใหผูเขารับการอบรม
ทําแบบทดสอบความรู ความเขาใจ เร่ืองการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน ดําเนินการฝกอบรมโดย
แบงชวงเวลาตามหัวขอดังนี้  
                            ชวงที่ 1 ความรู ความเขาใจเรื่องภาษาอังกฤษโครงงาน วิทยากรใหความรูเร่ือง
แนวคดิและทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน  
                            ชวงที่ 2 ตัวอยางการสอนภาษาอังกฤษโครงงานดวยหนังสือพิมพ วทิยากรให
ความรู และแสดงตัวอยางการสอนภาษาองักฤษโครงงานดวยหนังสือพิมพ 
                            ชวงที่ 3 โครงการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน วิทยากรใหความรูเร่ืองการเขียน
โครงการและผูเขารับการอบรมฝกเขียนเชิงปฏิบัติการ พรอมทั้งนําเสนอผลงาน โดยมีเอกสารบัญชี

O1 X O2 
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คําอธิบายคําศัพทประกอบการเขียนโครงการ 
ผูวิจัยไดสรุปวธีิดําเนินการวจิัยในขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช ดังตารางที่ 20 
 

ตารางที่ 20  สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 3 การทดลองใช 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/สถิติ 

เพื่อทดลองใชหลักสูตร
ฝกอบรมครูภาษาอังกฤษ
เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
โครงงาน 

- วางแผนดําเนินการ 
- เตรียมเอกสาร สื่อ
อุปกรณ 
- นําหลักสูตรที่พัฒนาแลว
ไปทดลองอบรมกับครู
ภาษาอังกฤษในกลุมสห
วิทยาเขตเมืองสิงห จังหวัด
กาญจนบุรี เปนระยะเวลา 2 
วันคือวันที่ 29 – 30 
เมษายน 2544 โดยแบงเปน
ทฤษฎีและฝกปฏิบัติการ 

1.ผูวิจัย และคณะกรรมการ 
2. ครูภาษาอังกฤษใน
กลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห 
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 
30 คน 

หลักสูตรฝกอบรม /  
รอยละ 

 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหตอเนื่องจากขั้นตอนที่ 3 หลังจากการนาํหลักสูตรไปทดลองใชและได

ประเมินผลการทดลองใชหลักสูตรแลวจะนําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมาพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตร ทั้งในดานโครงสรางหลักสูตรและรายละเอียดเปนองคประกอบของหลักสูตร เพื่อใหมี
ความถูกตองเหมาะสมและสามารถนําไปดําเนินการใชฝกอบรมกับครูภาษาอังกฤษในระดับ
มัธยมศึกษาในเรื่องการสอนภาษาอังกฤษโครงงานตอไป 

วิธีดําเนินการ 
1. ระหวางใชหลักสูตรประเมิน ใชแบบบนัทกึการสังเกต และสัมภาษณวทิยากร และ

ผูเขารับการอบรมเปนระยะ ขอสังเกตไดแกการมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม การบรรยาย
บรรยากาศในการรับฟงขอเสนอแนะ การซักถาม ผูวิจัยทําการจดบันทึกทกุระยะในการดําเนนิ
กิจกรรมโดยแบงตามหัวขอกิจกรรม และสัมภาษณผูเขารับการอบรม หลังจากสิ้นสดุแตละกิจกรรม
โดยสัมภาษณ รอยละ 50 ของผูเขารับการอบรม  

2. หลังการใชหลักสูตร ไดแกการวัดความรู ความเขาใจเรื่องภาษาอังกฤษโครงงาน 
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ความคิดเหน็ในการจัดหลักสูตรฝกอบรม และการนําผลการอบรมไปใช 
2.1 ใชแบบทดสอบวัดความรู ความเขาใจ โดยใชแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จํานวน 30 ขอ สอบความรู ความเขาใจโดยใชขอสอบชุดเดียวกับการดําเนินการทดสอบกอนการ
ฝกอบรม  
  2.2 แบบประเมินความคิดเห็นในการจัดหลักสูตรฝกอบรม และขอเสนอแนะที่มี
ตอการใชหลักสูตรโดยดําเนนิการสรางโดยการกําหนดความเหมาะสม มีลักษณะเปนมาตรา
สวนประกอบคา (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert rating) และคําถามแบบปลายเปดโดยมี
ขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี ้

       2.2.1 ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามโดยใชวิธีของลิเคอรท (Likert rating) จาก 
หนังสือคูมือการทําวิจัยของรวีวรรณ ชินะตระกูล (2531) และหนังสือ Research in Education ของ
เบสท (Best 1986) 
                                  2.2.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็น เพือ่นําไปสอบถามหลังจากการจัด
ฝกอบรม  โดยแบงเปน 3 ตอนดังนี ้
                 ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบ ถามเกี่ยวกับสถานภาพ ไดแกเพศ อายุ วุฒกิารศกึษา 
ระยะเวลาการสอนภาษาอังกฤษ และประสบการณการเขารับอบรมเรื่องการสอนภาษาอังกฤษ
โครงงาน  
                 ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบเลือกตอบแสดงความคิดเหน็เรื่องความเหมาะสมในการจัด
ฝกอบรม ขอคําถามแบงเปนดานหลักสูตร และการดําเนนิการจัดฝกอบรม  
                        เกณฑการประเมินคาเฉลี่ยน้ําหนกัความเหมาะสม มีเกณฑเฉล่ียคือ 

4.50 – 5.00 หมายถงึระดับ มากทีสุ่ด 
3.50 – 4.49 หมายถึงระดับ มาก 
2.50 – 3.49 หมายถงึระดับ ปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึงระดับ นอย 
1.00  -1.49 หมายถึงระดับ นอยที่สุด 

                ตอนที่  3 เปนคําถามแบบปลายเปดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู และสาระที่ได จาก
การฝกอบรม แบงเปนเรื่องแนวคิดและทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน การฝกปฏิบัติ ตัวอยาง
การสอนดวยหนังสือพิมพ ส่ิงที่ประทับใจ และควรปรับปรุง การนําไปขยายผลหรอืนําไปใช และ
ขอเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม 
                                  2.2.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น ใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 
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ทาน ตรวจสอบความเหมาะสม 
                                 2.2.4 ปรับปรุงแกไขตามการตรวจสอบของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 
                                 2.2.5 วิเคราะห โดยการกําหนดความเหมาะสม จาก
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และคําถามปลายเปด วเิคราะห คาเฉลี่ยและความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป จัดวาเปนเกณฑเหมาะสมมาก สําหรับคําถาม
ปลายเปดจะเสนอเปนรายขอ 

2.3 แบบติดตามผลการดําเนนิการฝกอบรมโดยการสุมเลือกสังเกตการณ การสอน
ของครูที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ลาดหญาพิทยาคม ดานมะขามเตีย้วิทยา โดยทิง้ระยะเวลา 1 
เดือนหลังจากการฝกอบรมดวยวิธีดังนี ้

- ติดตอผูบริหารโรงเรียนเพื่อขอเขาสังเกตการณโดยอางองิหนังสือจากการเชิญ 
อาจารยภาษาองักฤษในกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห เขารับการอบรมวนัที่ 29 – 30 เมษายน 2544 

- จัดทําแบบบนัทึกการติดตามผล โดยเก็บขอมูลครู และนักเรียน เร่ืองการนํามา 
ใช ขอคิดเห็นตอการนํามาใช ขอดี ขอเสีย 

- พูดคุยซักถามครูผูเขารับการอบรม และนักเรียน ดหูลักฐานรองรอยการปฏิบัติ 
- นําผลมาวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

ผูวิจัยไดสรุปวธีิดําเนินการวจิัยในขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล ดังตารางที่ 21 
ตารางที่ 21  สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 4 การประเมินผล 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/สถิติ 

เพื่อประเมินผลระหวางการ
ใชหลักสูตร 

1.โดยการสังเกตแบบมี
สวนรวม 
2.สัมภาษณผูเขารับการ  
อบรมและวิทยากร 

ครูสอนภาษาอังกฤษที่เขา
รับการอบรม และวิทยากร 

แบบบันทึกการสังเกต และ
การสัมภาษณ/การวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) 

เพื่อประเมินผลหลังการใช
หลักสูตรและนําไป
ปรับปรุงรูปแบบ 

1.ใชแบบทดสอบวัด
ความรูความเขาใจ 
2.แบบประเมินความ
คิดเห็นในการจัด และ
เนื้อหาสาระ 
3. แบบติดตามผลหลังการ
ดําเนินการฝกอบรม 
 

ครูสอนภาษาอังกฤษที่เขา
รับการอบรม 
 
 
 
 

แบบทดสอบ / การ
วิเคราะหโดยหาคา  x , 
SD และการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  4 

                                                              ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ผลการวิจัยการพัฒนาหลักสตูรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
โครงงาน ระดับมัธยมศึกษาสําหรับครูในสหวิทยาเขตเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบรีุ การนําเสนอ
ผลการวิจัย ผูวิจัยนําเสนอเปน 4 ขั้นตอน คือ  ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 
ผลการพัฒนาหลักสูตร  ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองใชหลักสูตร และขัน้ตอนที่ 4 ผลการประเมินผล
หลักสูตร  ดงันี้ 

 
ขั้นตอนที่ 1  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

1.  ผลการศึกษาขอมูลขอมูลพื้นฐานของการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน พบวามกีาร
บรรจุวิชาภาษาอังกฤษโครงงานอยูในหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 และการปฏิรูป
การศึกษาในปจจุบันเปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการ
สอนภาษาอังกฤษโครงงาน และพบงานวิจยัเกีย่วกับการสอนภาษาอังกฤษโครงงานมีทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 

2.   ผลการศึกษาสภาพการเรียนการสอน ความตองการ การสอนภาษาอังกฤษ
โครงงาน และการจัดใหมีการฝกอบรมในระดับมัธยมศกึษา ไดแก  

          2.1 ผลการศึกษาจากนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน( อ 029ก)ระดับ
มัธยมศึกษา จาํนวน 1 หองนักเรียน 42 คนปรากฏผลดังตารางที่ 22 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 22 สรุปผลแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเหน็ของนักเรียนที่เรียนภาษา อังกฤษโครงงาน 
ขอ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน จํานวน(คน) รอยละ 
1 ภาษาอังกฤษโครงงานเลือกทําชนิดใด 42 100.00 
 เต็มรูปแบบ 26 61.90 
 กิจกรรมเสริม 9 21.43 
 ไมทราบ 7 16.67 
2 รูปแบบโครงงานเปนแบบใด 42 100.00 
 กําหนดโครงสราง 7 16.67 
 ไมกําหนดโครงสราง 6 14.29 
 กําหนดรวมกัน 24 57.14 
                                                      80   
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ตารางที่ 22 (ตอ) 
 ไมทราบ 5              11.90 
3 ประเภทของโครงงานเปนประเภทใด 42 100.00 
 สํารวจ 9 21.43 
 ผลผลิต 3 7.14 
 การแสดง 21 50.00 
 วิจัย 2 4.76 
 ไมทราบ 7 16.67 
4 การเขียนเคาโครงในการทําโครงงาน 42 100.00 
 เขียน 33 78.57 
 ไมเขียน 9 21.43 
5 แหลงขอมูลนักเรียนคนหาเพียงอยางเดียว 42 100.00 
 ใช 9 21.43 
 ไมใช 33 78.57 
6 การเรียนรูเรื่องทํางานในวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน 42 100.00 
 ทํางานกลุม 38 90.48 
 กระบวนการจัดการ 4 9.52 
7 การใชภาษาอังกฤษของนักเรียนในการปฏิบัติโครงงาน 42 100.00 
 มาก 33 78.57 
 นอย 9 21.43 
8 นักเรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษโครงงาน 42 100.00 
 ชอบ 37 88.10 
 ไมชอบ 5 11.90 
9 วิชาภาษาอังกฤษโครงงานควรมีในทุกระดับช้ัน 42 100.00 
 มี 40 95.24 
 ไมมี 2 4.76 

10 การนําภาษาอังกฤษโครงงานไปประยุกตใชในการเรียน
ภาษาอังกฤษทั่วไป 

42 100.00 

 ได 22 52.38 
 ไมทราบ 20 47.62 

  
             จากตารางที่ 22 ขอคําถาม 1 –5 เรื่อง ความรูเร่ืองภาษาอังกฤษโครงงานในระดับทีเ่รียน 
พบวา นกัเรียนสวนใหญตอบไดวากจิกรรมที่เลือกเปนแบบใด ผูตอบแบบสอบถามเลือกทํา
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ภาษาอังกฤษโครงงานชนิดเต็มรูปแบบ จํานวน 26  คน คิดเปนรอยละ 61.90เลือกทําภาษาอังกฤษ
โครงงานชนิดกิจกรรมเสริม จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 21.43 และไมสามารถตอบไดวาเลือกทํา
ชนิดใดเปนจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 16.67 นับวาเปนจํานวนนอยที่สุด การเลือกรูปแบบการทํา
โครงงานนักเรยีนสวนมากตอบไดวาเปนแบบกําหนดรวมกัน  จํานวน 24  คน  คิดเปนรอยละ 57.14  
ยังมีนักเรยีนกลุมหนึ่งที่ไมทราบโดยเลือกตอบแบบกําหนดโครงสราง 7 คนคิดเปนรอยละ 16.67 
และไมกําหนดโครงสราง 6 คน คิดเปนรอยละ 14.29 และไมสามารถตอบไดวาเลอืกรูปแบบใด 5 
คนคิดเปนรอยละ 11.90 ผลการเลือกประเภทโครงงานนักเรยีนสวนมากตอบไดวาเปนแบบการ
แสดง จํานวน 21 คน  คิดเปนรอยละ 50.00 สวนที่ตอบไมไดคิดเปนรอยละ 50.00 เชนกันโดยเลือก 
ประเภทสํารวจ 9 คน คิดเปนรอยละ 21.43 ประเภทผลผลิต 3 คนคิดเปนรอยละ 7.14 ประเภทวิจัย 2 
คน รอยละ 4.76 และไมทราบ 7 คนคิดเปนรอยละ 16.67 ผลการตอบการเขียนเคาโครง สามารถ
ตอบไดวามกีารเขียนเคาโครง จํานวน  33 คน  คิดเปนรอยละ 78.57 สวนที่ไมทราบเลือกตอบไม
เขียน 9 คน คิดเปนรอยละ 21.43 การเลือกใชแหลงขอมูลนักเรียนสวนมากตอบไดวา ไมไดใช
แหลงขอมูลเพยีงแหลงเดียว จํานวน 33 คน  คิดเปนรอยละ 78.57 และนักเรียนที่ไมทราบเลือกตอบ
ใชแหลงขอมลูที่นักเรียนคนหาเพยีงอยางเดียว  
 จากตารางที่ 22 ขอคําถามที่ 6 – 9 เร่ืองความคิดเห็นตอการเรียนภาษาองักฤษโครงงาน ผล
การตอบเรื่องการเรียนรูที่เกดิขึ้นนักเรยีนเรียนรูในเรื่องการทํางานกลุม จํานวน 38 คน  คิดเปนรอย
ละ 90.48 และคิดวาเปนกระบวนการจัดการ  4 คน คิดเปนรอยละ 9.52 นักเรียนคิดวามีการใช
ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติโครงงานภาษาอังกฤษไดมาก จํานวน 33 คน  คิดเปนรอยละ 78.57 ยังมี
นักเรียนจาํนวนหนึ่งที่คิดวานอย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 21.43  นักเรียนชอบเรยีนภาษาอังกฤษ
โครงงานเปนจํานวนมาก จาํนวน 37  คน  คิดเปนรอยละ 88.10 และไมชอบจํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 11.90 นักเรียนจํานวนมากคิดวาควรมีวิชาภาษาองักฤษโครงงานทุกระดับชัน้ จํานวน 40 คน  
คิดเปนรอยละ 95.24 นักเรียนจํานวนนอยมากที่คิดวาไมควรมี จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.76  
 จากตารางที่ 22 ขอคําถามที่ 10 เรื่องการนําภาษาอังกฤษโครงงานไปประยกุตใชในการ
เรียนภาษาอังกฤษได จํานวน 22 คน  คิดเปนรอยละ 52.38 ซ่ึงไดแก การประยุกตเกี่ยวกับ การแสดง
ละคร การแนะนําสถานทีท่องเที่ยว การรายงาน การนําไปใชในชวีิตประจําวัน การทํารายงาน
รูปเลม การทํางานกลุม การนําไปใชบูรณาการกับโครงงานวิชาตางๆเชนโครงงานวทิยาศาสตร การ
นําภาษาอังกฤษที่ไดเรียนไปใชกับชาวตางชาติ และการสนทนากับบุคคลตางๆ ยังมีนักเรียนจํานวน
หนึ่งไมทราบวาจะนําไปประยุกตใชเชนไร จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 47.62  
                             2.2 ผลการศึกษาจากครสูอนภาษาอังกฤษในระดับมธัยมศึกษา สังกัดสามัญศึกษา
จังหวดักาญจนบุรี จํานวน 20 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 23 ดังนี ้
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ตารางที่ 23  สรุปผลแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผูสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
 

ขอ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน จํานวน(คน) รอยละ 
1 ประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษ 20 100.00 
 นอยกวา 1 ป 1 5.00 
 1-5 ป 2 10.00 
 6-10 ป 3 15.00 
 11-15 ป 8 40.00 
 16-20 ป 2 10.00 
 มากกวา 20 ป 4 20.00 
2 การเปดสอนภาษาอังกฤษโครงงานในโรงเรียน 20 100.00 
 เปดสอน 2 10.00 
 ไมเปดสอน 18 90.00 
3 ความเหมาะสมในการเปดสอนภาษาอังกฤษโครงงานใน

โรงเรียนของทาน 
20 100.00 

 เปดสอน 15 75.00 
 ไมเปดสอน 5 25.00 
4 การสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 20 100.00 
 ยาก 15 75.00 
 งาย 5 25.00 
5 ความสําคัญในการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 20 100.00 
 เนื้อหา 4 20.00 
 ผูเรียน 16 80.00 
6 การสอนภาษาอังกฤษโครงงานครูเปนผูทําหนาที่เปนผู

อํานวยความสะดวก 
20 100.00 

 ใช 14 70.00 
 ไมใช 6 30.00 
7 แหลงขอมูลการทําโครงงานเปนหนาที่ของนักเรียนเทานั้นที่

จะนํามาคนควาในชั้นเรียน 
20 100.00 

 ใช 9 45.00 
 ไมใช 11 55.00 
8 ภาษาอังกฤษโครงงานสงเสริมไดสงเสริมนักเรียน 20 100.00 
 กระบวนการกลุม 15 75.00 
 กระบวนการจัดการ 5 25.00 
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ตารางที่ 23 (ตอ)   
9 การไดเขารวมประชุมสัมมนาหรือฟงบรรยายและการ 

อภิปรายเกี่ยวกับภาษาอังกฤษโครงงาน 
20 100.00 

 ไมเคย 19 95.00 
 เคย 1 5.00 

10 ความตองการใหมีการจัดประชุมสัมมนา เรื่องภาษาอังกฤษ
โครงงาน 

20 100.00 

 ตองการ (บอกเนื้อหาและความสําคัญในการจัดฝกอบรม) 19 95.00 
 ไมตองการ 1 5.00 

 
              จากตารางที่ 23 ขอคําถามที่ 1 –5 เร่ืองประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษ และความ
คิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน ผลการสอบถามพบวา สวนใหญ ผูตอบ
แบบสอบถามมีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษ 11-15 ปจํานวน 8  คน  คิดเปนรอยละ  40.00  
โรงเรียนที่สอนไมเปดวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน จํานวน 18  คน  คิดเปนรอยละ 90.00 มีความ
คิดเห็นวาภาษาอังกฤษโครงงานเหมาะที่จะเปดสอนในโรงเรียน จํานวน 15  คน  คิดเปนรอยละ 
75.00 มีความคิดเห็นวาภาษาอังกฤษโครงงานสอนยาก จํานวน 15  คน  คิดเปนรอยละ 75.00 มี
ความคิดเหน็วา การสอนภาษาอังกฤษโครงงานเนนผูเรียนเปนสําคัญ จาํนวน 16  คน  คิดเปนรอยละ 
80.00  
            จากตารางที่ 23 ขอคําถามที่ 6 –10 เร่ืองความรูเร่ืองภาษาอังกฤษโครงงานในระดับพื้นฐาน 
และความตองการในการฝกอบรม ผลการสอบถามพบวา การสอนภาษาอังกฤษโครงงานครูเปน
ผูทําหนาที่อํานวยความสะดวก จํานวน 14  คน  คิดเปนรอยละ 70.00 มีความคิดเหน็วาแหลงขอมูล
ไมใชหนาที่ของนักเรียนที่จะนํามาคนควาในชั้นเรยีน จํานวน 11  คน  คิดเปนรอยละ 55.00 มีความ
คิดเห็นวาภาษาอังกฤษโครงงานสงเสริมนักเรียนดานกระบวนการกลุมมากที่สุด จํานวน 15  คน  
คิดเปนรอยละ75.0ไมเคยเขารวมประชุมสัมมนาหรือฟงบรรยายและการอภิปรายเกีย่วกับ
ภาษาอังกฤษโครงงาน จํานวน 19  คน  เคยเขารวมประชุม 1 คน เคยเขารวมประชุมที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
จังหวดันครปฐม คิดเปนรอยละ 95.00 มีความคิดเหน็วา ตองการใหมีการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง
ภาษาอังกฤษโครงงาน จํานวน 19  คน  คิดเปนรอยละ 95.00 และผลการตอบดานเนื้อหาและ
ความสําคัญในการจัดฝกอบรมมีสาระสําคัญดังนี้ มีการบรรยายใหความรูเร่ืองการสอนภาษาอังกฤษ
โครงงาน การแสดงตัวอยางการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน การเขยีนแผนการสอนภาษาอังกฤษ
โครงงาน วิทยากรเปนผูเชีย่วชาญในดานการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน วิทยากรทีม่ีประสบการณ 
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บรรยายเกงและพูดเขาใจงาย สถานที่สะดวกสบายตดิเครื่องปรับอากาศ มีส่ิงอํานวยความสะดวก
มากๆ เชนส่ือ อุปกรณ เอกสาร อาหารเครื่องดื่ม 
               2.3  ผลการศึกษาจากผูบริหารโรงเรียน สังกัดสามัญศึกษาจังหวดักาญจนบุรี 
จํานวน17 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 24 ดังนี ้
ตารางที่ 24  ผลแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกบัเรื่องภาษาอังกฤษโครงงาน 
 

ขอ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน จํานวน(คน) รอยละ 
1 ภาษาอังกฤษโครงงานชวยสงเสริมการเรียนมากที่สุดในดาน 17 100.00 
 กระบวนการทํางานโดยใชภาษาเปาหมายเพื่อการสื่อสารตาม

สภาพ 
14 82.35 

 การใชภาษาเปาหมายที่ถูกตองตามโครงสรางและหลัก
ไวยากรณ 

3 17.65 

2 ภาษาอังกฤษโครงงานเปนการเรียนการสอนเนนความ             
สําคัญที่ 

17 100.00 

 ครู 0 0.00 
 นักเรียน 17 100.00 
 เนื้อหา 0 0.00 
3 ความคิดเห็นของทานเมื่อครูสอนภาษาอังกฤษเสนอใหเปด

สอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน 
17 100.00 

 เห็นดวย 17 100.00 
 ไมเห็นดวย 0 0.00 
4 วิธีที่ครูผูสอนภาษาอังกฤษควรไดรับการสงเสริมใหไดรับ

ความรูในเรื่องภาษาอังกฤษโครงงานมากที่สุดคือ 
17 100.00 

 ศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่เปดสอน 2 11.76 
 เขารับการอบรมจากผูเช่ียวชาญ 0 0.00 
 ทั้ง 2 วิธี 15 88.24 
5 ความคิดเห็นของทานที่มีตอการจัดการฝกอบรมครู

ภาษาอังกฤษ 
เรื่องการสอนภาษาอังกฤษโครงงานในจังหวัด 

17 100.00 

 สงเสริมใหครูเขารับการอบรม 17 100.00 
 ไมสงเสริม 0 0.00 
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จากตารางที่ 24 ขอคําถามที่ 1-2  เร่ืองความคิดเห็นเรื่องการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน
ผลการสอบถามพบวา  สวนใหญ ผูตอบแบบสอบถามคิดวาภาษาอังกฤษโครงงานชวยสงเสริมการ
เรียนดานกระบวนการทํางานโดยใชภาษาเปาหมายเพื่อการสื่อสารตามสภาพ จํานวน 14คน  คิดเปน
รอยละ 82.35 ผูตอบแบบสอบถามทุกคนมีความเหน็วาภาษาอังกฤษโครงงานเปนการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวน 17  คน  คิดเปนรอยละ  100.00  

จากตารางที่ 24 ขอคําถามที่ 3-5  เร่ืองการสงเสริมใหมีการอบรมครูภาษาอังกฤษ เร่ือง
การสอนภาษาอังกฤษโครงงาน ผลการสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกคนเห็นดวยกับการ
เปดสอนภาษาอังกฤษโครงงานในโรงเรียน จํานวน 17  คน  คิดเปนรอยละ  100.00 ผูตอบ
แบบสอบถามมีความเหน็วา ครูผูสอนภาษาอังกฤษโครงงานควรไดรับการสงเสริมใหไดรับความรู
ในเรื่องภาษาองักฤษโครงงานดวยวิธีศกึษาดูงาน และเขารับการอบรมจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 15 
คน คิดเปนรอยละ  88.24  สวนผูตอบแบบสอบถามคิดวาดวยวิธีศึกษาดูงาน จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ  11.76 ผูตอบแบบสอบถามทุกคนเห็นดวยกบัการสงเสริมใหครูเขารับการอบรมเรื่องการ
สอนภาษาอังกฤษโครงงาน จํานวน 17  คน  คิดเปนรอยละ  100.00 และใหขอมูลเพิ่มเติมเรื่องการ
สงเสริมใหมีการอบรมดวยเหตุผลเดียวกันเปนสวนมากความวา เปนการเรียนการสอนที่เกิด
ประโยชนโดยตรงกับตัวนกัเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแนวการปฏิรูปการศึกษา และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ 
        3. ผลการศึกษาแนวทาง และวิธีการสอนภาษาอังกฤษโครงงานจากผูเชี่ยวชาญ จากการ
พูดคุย และสัมภาษณแบบมีโครงสราง แบงผลการสัมภาษณเปน 3 หัวขอดังนี ้
                         3.1  ผลการสัมภาษณเร่ืองปญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบนั 
ความวา การเรียนการสอนยังไมพัฒนาเปนรูปธรรมที่ชัดเจนตามแนวทางที่กรมตองการใหเปนการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จากปจจัยดังนี้  
                               3.1.1  ครูยังยึดติดกับเนือ้หาเกรงวานกัเรียนจะไมไดรับเนื้อหาสาระวิชาอยาง
เต็มที่ เพื่อจะนาํไปใชในการสอบเขาในระดับอุดมศึกษา 
                               3.1.2  ครูยังคงใชเทคนคิการสอนแบบเดิมเปนสวนมาก คือครูเปนผูบอก และให
ความรู นักเรยีนปฏิบัติ ครูผูสอนจํานวนมากขาดเทคนคิการเรียนการสอนที่เอื้ออํานวยใหนักเรยีน
เรียนภาษาพรอมกับการทํากจิกรรมที่สงเสริมใหเกดิการสื่อสารไดจริง 
                               3.1.3  การจัดชั้นเรียนของโรงเรียนขนาดใหญมีนักเรียนจํานวนมากไมเหมาะกบั
การจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 
                              3.1.4  อุปกรณการเรยีนการสอนที่เปนสื่อดวยภาพ(visual aides)และเทคโนโลยี
ใหมๆ ไมเพยีงพอตอการเรียนการสอน บางโรงเรียนมีพรอม บางโรงเรียนยังขาดแคลน 
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                               3.1.5 นักเรียนยังไมกลาแสดงออกเทาที่ควร และขาดความเชื่อมั่นในการใช
ภาษาอังกฤษ 
                        3.2 ผลการสัมภาษณเร่ืองการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน และการจดั
ใหมีการฝกอบรม ไดผลการแสดงความคดิเปนผูเชี่ยวชาญคนไทย 3 ทาน ความวา ควรจัดใหมกีาร
ฝกอบรมเพื่อขยายแนวความคิด และวิธีการสอนแนวใหม ซ่ึงทางศูนยอีริก(ERIC)จังหวัดกาญจนบรีุ
ไดเคยบรรจุไวในการฝกอบรมแตเปนเพยีงรายละเอียดปลีกยอยเทานั้น การสอนภาษาอังกฤษ
โครงงานเปนเรื่องใหมสําหรบัครูภาษาอังกฤษการอบรมจะทําใหครูทราบถึงกระบวนการ(Process) 
และวิธีการอยางเปนขั้นตอน การฝกอบรมควรใหมภีาคปฏิบัติ(Practice)ใหมาก เวลาควรให
เหมาะสมเพยีงพอ การออกแบบวางแผนตองรอบคอบและครบถวนเมื่อส้ินสุดการอบรมครูที่เขารับ
การอบรมควรมีคูมือสําเร็จรูป และตัวอยาง( model) ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติระหวางการสัมมนาอบรม  
ผลการแสดงความคิดเปนผูเชี่ยวชาญคนอเมริกัน 1 ทาน ความวา ไดเคยเขารวมการฝกอบรมเรื่อง
การสอนภาษาอังกฤษโครงงาน จากแคทีซอล(CATESOL)โดยวิทยากรที่ช่ือ เฟรดเดอริคกา สโตล
เลอร (Fredericka Stoller) ซ่ึงไดเสนอแนวความคิดไววาการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน(Project 
work)เปนการสอนเดียวกับการสอนที่มุงเนื้อหาเปนสําคญั (Content based instruction)ลักษณะการ
อบรมเปนเชิงปฏิบัติการ(Work shop) และผูรับการสัมภาษณยังไดเคยอานและทําการสอนในชัน้
เรียน ไดแก ทักษะฟง-พูด โครงงานที่ประสบผลสําเร็จและเปนที่ยอดนิยมคือ โครงงานโปสเตอร
ทอลก ซ่ึงดําเนินการตลอดภาคเรียน มีการใหคะแนนปลายภาคดวยการแสดงนิทรรศการภาพ 
(Poster fair)ใหนกัเรียนประเมินกนัเองเมื่อส้ินสุดโครงงาน ดานทักษะเขียนจะเปนการเขียน
เรียงความ(Essay) ที่ไดจากการทํากิจกรรม สํารวจ สัมภาษณ อินเตอรเน็ต (Internet) และหองสมุด 
และยังไดสอนเนื้อหาภาษาองักฤษที่เปนโครงสรางทางภาษา โดยสอดแทรกเนื้อหาทางสังคมวิทยา
ใหกับนักเรยีนดวย ตัวอยางเนื้อหาทางสังคมวิทยา(Sociology)ไดแก การวจิารณบทภาพยนตร 
สาระสําคัญของเรื่อง(Plot) ตัวละคร (Characters) ฉาก (Setting) เปนตน การสาธิตเรื่อง มนุษยชาติ
(Ethnocentrism) ผลราย (Prejudice)และอ่ืนที่เกี่ยวกับทางสังคมวิทยา 
                      4. ผลการศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรภาษาอังกฤษ และการสอนภาษาอังกฤษ
โครงงานเพื่อการออกแบบขอทดสอบผูเขารับการอบรม โดยจดัทําตารางสํารวจตรวจสอบความ
สมบูรณ และไมสมบูรณของตารางการออกแบบขอสอบผูตรวจสอบเห็นวามีความสมบูรณ และ
เสนอแนะขอคิดเห็นหลายประการเรื่องขอคํานึงในการทีจ่ะนําไปออกขอสอบ ไมควรมีขอคําถามที่
ซํ้าหรือคุมเครือ ควรมีขอคําถามเพียง 30 ขอ ควรตรวจสอบความถูกตองจากตําราใหชัดเจน ควร
ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญกอนนําไปใชจริง จากการตรวจสอบความสมบูรณไดขอสอบ
จํานวน 30ขอเพื่อใชในการทดสอบผูเขารับการอบรมกอน และหลังการอบรม 
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ขั้นตอนที่  2  ผลการสรางหลักสูตร 

ในการพัฒนาหลักสูตร  ผูวจิัยไดนําผลจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มาดําเนินการสราง
หลักสูตร โดยดําเนินการ 3 ขั้นตอน  ดังนี ้

1.  ผลการสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาสําหรับครูในสหวิทยาเขตเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยนําผลการสํารวจขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 มาสังเคราะห และจดัทําโครงรางหลักสูตร ดังนี ้

                  1.1 สภาพปญหาและความจําเปน พบวาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโครงงานยัง 
เปนเรื่องใหมสําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษ ครูผูสอนนับเปนปจจัยสําคัญในอันที่จะกอใหเกิดการ
เรียนรูตามลักษณะโครงงานอยางแทจริง และการอบรมครูเพื่อใหเกิดการเรียนรูเทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงานตรงกับแผนงานปฏรูิปการศึกษา ในหวัขอปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และ
ตรงตามยุทธศาสตรการพัฒนางาน กรมสามัญศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูปการเรียนรู ในขอ 8.1 
พัฒนาโรงเรียนใหเปนแกนนําการปฏิรูปการเรียนรูในดานกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

    1.2 จุดมุงหมายของหลกัสูตร หลักสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษโครงงาน มีจุดมุงหมายเพื่อใหครูภาษาอังกฤษที่ผานการอบรมตามหลักสูตรมีความรู
ความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติไดดังนี้ 
                              1.2.1 มีความรู ความเขาใจตามแนวคิดและทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน
ไดในระดับสามรถนําไปใชได 

1. 2.2 สามารถจัดรูปแบบการสอนโครงงานภาษาอังกฤษ โดยการเขยีนโครงการ
สอนการทําโครงงานภาษาองักฤษได 

1.2.3 สามารถนําความรู และทักษะที่ไดจากการฝกอบรมไปประยกุตใชในการ 
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชัน้เรียนได 

  1.3 หวัขอการฝกอบรม กําหนดขึ้นตามจุดมุงหมายของหลักสูตร โดยมีเนื้อหา
หลักสูตร ตามจุดประสงคเชงิพฤติกรรมดังนี้ 

หัวขอที่ 1 เร่ืองการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน เมื่อผูเขารับการอบรมไดรับการ 
อบรมแลวมีความรู ความเขาใจ สามารถตอบคําถามหัวขอตอไปนี้ได 

- แนวคดิและทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
- ลักษณะเฉพาะของการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
- ลําดับขั้นในการทําโครงงาน 
- รูปแบบการจดักิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงาน 
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- ขอดีหรือประโยชนในการทาํโครงงาน 
- ปญหาและอุปสรรคในการทําโครงงาน 
- การวัดและการประเมินผลโครงงาน 
- แหลงขอมูลการสรางโครงงานภาษาอังกฤษ 
- การนําเสนอโครงงาน 
- วิธีสอน – แบบลําดับขั้นตอนในโครงงาน ฟรายด บูธ 

                  หัวขอที่2 ตัวอยางการสอนภาษาอังกฤษโครงงานดวยหนังสือพิมพ  เมื่อผูเขารับการ 
อบรมไดรับการอบรมแลว สามารถนําแนวทางไปใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโครงงานได
ในโรงเรียน 

                 หัวขอที่ 3 การเขียนโครงการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน เมื่อผูเขารับการอบรมไดรับ 
การอบรมแลว สามรถเขียนโครงการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน และนําเสนอผลงานในที่อบรมได 

1.4 กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม กําหนดตามเนื้อหา และความจําเปน 
- วิธีการบรรยายประกอบสื่อ อุปกรณ ตัวอยาง 
- วิธีการระดมสมองรวมจัดทําโครงการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
- วิธีการมีสวนรวมโดยการนําเสนองาน 

1.5 ส่ือและอุปกรณ จัดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรมไดดังนี ้
- คอมพิวเตอร 
- แผนดิสก 
- จอรับภาพ 
- เครื่องฉายภาพขามศีรษะ 
- เครื่องขยายเสยีง 
- เอกสารประกอบการอบรม 

                     1.6 การวัดและประเมินผล เพือ่ทราบขอมูลผูเขารับการอบรมดังนี ้
- การประเมินผลดวยแบบทดสอบชนิดเดียวกัน กอนการอบรม (Pretest) และ 

ประเมินหลังการอบรม (Posttest) 
- การประเมินระหวางการอบรมไดแก การสังเกตการอบรม การสัมภาษณ 

วิทยากร และผูเขารับการอบรม 
- การประเมินหลังการอบรมไดแก การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ การตดิตาม 

ผลการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
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2.  ผลการตรวจสอบโครงรางหลักสูตร โดยผูเชี่ยวชาญ การประเมินโครงรางหลักสูตร 
เปนการประเมินที่สรางขึ้นเพื่อประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร โดยประเมนิความสอดคลอง 
ครอบคลุมเนื้อหาที่กําหนดโดยประเมนิสภาพปญหากับจดุมุงหมาย หัวขอกับเนื้อหา เนื้อหากบั
กิจกรรม เนือ้หากับสภาพปจจุบันในการนําไปใช เนื้อหากับสื่อ จุดมุงหมายของหลักสูตรกับ
จุดมุงหมายเชงิพฤติกรรมในแตละตอน จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมกับเนื้อหา จุดมุงหมายเชิง
พฤติกรรมกับวิธีการ จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมกับสื่อ จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมกับการประเมนิ 
จุดมุงหมายเชงิพฤติกรรมกับกิจกรรม กิจกรรมกับสื่อ กิจกรรมกับการประเมิน ผลการประเมินโครง
รางหลักสูตร จากผูเชี่ยวชาญ  5  คน พบวามีความสอดคลองกันในเนื้อหาที่ประเมนิ (IOC=0.86) 
และสรุปเปนรายละเอียดดังตาราง 25 ไดดังนี้ 

 
ตารางที่ 25  แสดงคาดัชนีความสอดคลองการประเมินโครงรางหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ผูเช่ียวชาญตามลําดับที่  เนื้อหาการประเมิน 
1 2 3 4 5 IOC 

สภาพปญหากับจุดมุงหมาย +1 +1 0 +1 +1 0.80 
หัวขอกับเนื้อหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
เนื้อหากับกิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
เนื้อหากับสภาพปจจุบันในการนําไปใช +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
เนื้อหากับสื่อ 0 +1 +1 0 +1 0.60 
จุดมุงหมายของหลักสูตรกับจุดมุงหมาย 
เชิงพฤติกรรมในแตละตอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมกับเนื้อหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมกับวิธีการ 0 +1 +1 +1 +1 0.80 
จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมกับสื่อ 0 +1 +1 +1 +1 0.80 
จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมกับการประเมิน 0 +1 +1 +1 +1 0.80 
จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมกับกิจกรรม 0 +1 +1 +1 +1 0.80 
กิจกรรมกับสื่อ 0 +1 +1 +1 +1 0.80 
กิจกรรมกับการประเมิน 0 +1 +1 +1 +1 0.80 

เฉลี่ย      0.86 
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เนื้อหาการฝกอบรมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวาควรแบงเปนหัวขอ แตละ
หัวขอใหกําหนดเวลา  ส่ือ กิจกรรม ระบุจุดประสงคเฉพาะในแตละหัวขอใหชัดเจน กําหนด
กิจกรรมที่ตองจัดในแตละหวัขอ ผลที่คาดวาจะไดรับ  ส่ืออุปกรณที่ใชในการอบรม บทบาทของ
วิทยากรและกจิกรรมของผูเขารับการอบรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เวลาในการเก็บขอมลู
ยอนกลับเพื่อนําไปสูการประยุกตใชจริง 

3.  ผลการปรับปรุงโครงรางหลักสูตรกอนนําไปใช  ผูวิจัยไดปรับปรุงโครงราง
หลักสูตรจากการสนทนากลุมโดยการนําผลการประเมินโครงรางหลักสูตรมาปรับปรุงและพัฒนา
ในสวนที่บกพรอง ตามประเด็นการสนทนากลุมดังนี ้

        3.1 หัวขอในการฝกอบรม เหมาะสมโดยใชช่ือวาการฝกอบรมครูภาาอังกฤษเรื่อง
การสอนภาษาอังกฤษโครงงาน โดยมเีนือ้หาสาระเรื่องการสอนภาษาอังกฤษโครงงานตามผลการ
สรางหลักสูตร ในขอ 1.2 และเสนอแนะใหมีตัวอยางมากกวาเนื้อหา เพราะเนือ้หาครูสามรถทํา
ความเขาใจไดหลังจากการฝกอบรมโดยมีเอกสารประกอบเนื้อหา หรือใหตวัอยางหนงัสือที่ผูเขารับ
การอบรมสามรถไปคนควาไดในโอกาสตอไป 
                           3.2 แนวทางในการจดัฝกอบรม ดานบุคลากร ประสานงานผูที่เกี่ยวของ เพือ่
ประชุมวางแผนการดําเนนิการมอบหมายหนาที่ความรบัผิดชอบกอนการอบรม วางแผนดาน
สถานที่ เตรียมสถานที่ โดยเลือกหองมัลติมิเดีย ของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห เปนหองขนาดกวาง
สามารถเคลื่อนไหวไดสะดวก มีเครื่องปรับอากาศ  ดานกิจกรรม มภีาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ โดยให
น้ําหนกัมากทีภ่าคปฏิบัติ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก จัดใหมีบริการของวางสองชวงคือเชา และ
บาย พักรับประทานอาหารกลางวันใตถุนอาคารอเนกประสงค 
                            3.3 ชวงเวลาที่เหมาะสม เห็นวาวันที่ 29 – 30 เมษายน 2544 เปนชวงเวลาที่
เหมาะสม กอนเวลาที่ครูจะเปดเทอม เพื่อนําไปใชไดจรงิเมื่อเปดภาคเรียน 
                            3.4 การเชิญวิทยากร เหน็วาทางสํานักพิมพบางกอกโพสทมีเจาหนาที่บริการการ
ฝกอบรม และเคยสงเอกสารเรื่องแนวทางการสอนภาษาอังกฤษโครงงานดวยหนังสือพิมพใหกับ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษโครงงาน(อาจารยระพีพรรณ เจรญิทัศนศิริ   ผูวิจัย) จึงไดเรียนเชิญ  อาจารย
สุนีย แคนยกุตจากสํานักพมิพบางกอกโพสท และอาจารยผูตอบแบบสอบถามไดตอบวาเคยเขารวม
รับ การอบรมเรื่องการสอนภาษาอังกฤษโครงงานจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงไดเรียนเชิญ ผศ.ดร.
เสงี่ยม โตรัตน และผศ.ดร.บํารุง โตรัตน จากมหาวิทยาลยัศิลปากร เปนวิทยากรในการฝกอบรม ให
ผูวิจัยดําเนินการจัดเตรียมเอกสาร และรวมตอบขอสงสัยใหแกผูเขารับการอบรม 
 
ขั้นตอนที่  3  ผลการทดลองใชหลักสูตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 92

การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
โครงงาน ระดับมัธยมศกึษาสําหรับครูในสหวิทยาเขตเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยได
ดําเนินการทดลองใชหลักสูตรโดยดําเนนิการฝกอบรมครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดั
กรมสามัญศึกษา สหวิทยาเขตเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบรีุ  จํานวน  30  คน โดยดําเนนิการหลังจาก
ปรับปรุงแกไขหลักสูตรเรียบรอย ดําเนนิการทดลองใชหลักสูตร    โดยการจัดฝกอบรมครู
ภาษาอังกฤษ  เปนเวลา  2  วนั ดังนี ้

1.วางแผนดําเนินการโดยการติดตอประสานงานคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของไดแก 
1.1  เขียนโครงการ และไดรับผลการอนุมัติโครงการจากประธานสหวิทยาเขตเมือง

สิงห จังหวัดกาญจนบุรี  ใหดําเนินการจัดทําคําส่ังแตงตั้งโดยใชบุคลากรภายในโรงเรียน  
1.2  ติดตอประสานงานกับผูบริหารโรงเรียนกรมสามัญศึกษากลุมสหวิทยาเขต 

เมืองสิงห จงัหวัดกาญจนบุรี  โดยสงหนังสือออกจากสหวิทยาเขตเมืองสิงห เพื่อใหสงครู
ภาษาอังกฤษเขารวมอบรม 

1.3  ติดตอประสานงานเชิญวิทยากรจากคณะศกึษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และสํานักพิมพบางกอกโพสท 

2. เตรียมเอกสารการฝกอบรมโดยรวมกันจดัทํากับวิทยากรฝกอบรม   
                     3. การทดลองใชหลักสูตร ในการจัดฝกอบรม มีผูเขารวมอบรมทั้งส้ิน  30  คน ระยะ     
เวลาในการฝกอบรมไดแก วนัที่ 29 – 30 เมษายน 2544                          
                        3.1 วันที ่ 29 เมษายน 2544 เร่ิมรับลงทะเบียนเวลา  08.30 น. พิธีเปดการอบรมเริ่ม
เวลา 09.00  น.โดยเลขานกุารกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเมืองสิงห สังกัดสามัญศึกษา 
จังหวดักาญจนบุรี ปฏิบัติราชการแทนประธานกลุมโรงเรียนมัธยมศกึษา สหวิทยาเขตเมืองสิงห 
สังกัดสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ผูอํานวยการสมหมาย ปราบสุธา ผูอํานวยการโรงเรียนดาน
มะขามเตี้ยเปนประธานในพิธี กลาวเปดการอบรมและบรรยายพิเศษ เร่ืองการเรียนการสอนที่เนน
นักเรียนเปนสาํคัญ เวลา 10.00 น. ผูวิจัยไดเรียนเชิญผูชวยศาสตราจารย ดร.เสงี่ยม โตรัตน และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บํารุง โตรัตน อาจารยประจําคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร 
บรรยายเรื่อง แนวคดิและทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน ประกอบดวยการแสดงตัวอยางการ
สอนภาษาอังกฤษโครงงาน โดยผูเขารับการอบรมจดบันทึกและซักถาม ซ่ึงผูวิจัยไดจดบันทึกและ
สังเกตการณ โดยการสัมภาษณผูเขารับการอบรม และวทิยากร เวลา 13.00 น. ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.เสงี่ยม โตรัตน และผูชวยศาสตราจารย ดร.บํารุง โตรัตน  บรรยายและแสดงตัวอยางการเขียน
แผนการสอนโครงงาน และนําเสนอโครงรางหลักสูตรใหม   
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                   3.2  วันที่ 30 เมษายน 2544 เวลา 08.30 น. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสงี่ยม โตรัตน และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บํารุง โตรัตน นําเสนอการเขียนแผน และจดัใหผูเขารับการอบรมแบงกลุม
เขียนแผนการสอนโครงงาน เวลา 10.00 น. ตัวแทนกลุมฝกอบรมเสนอแผนการสอนและวิทยากร
ใหขอเสนอแนะพรอมแกไขปรับปรุง เวลา 13.00 น. อาจารยสุนีย แคนยุกต วิทยากรจากสํานักพมิพ
บางกอกโพสท นําเสนอแนวทางการใชหนังสือพิมพในการทําโครงงานภาษาอังกฤษ เวลา 16.00 น. 
ประธานกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเมืองสิงห สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
ผูอํานวยการบุญสง ลอประกานตสิทธิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห บรรยายพิเศษ เร่ือง
การปฏิรูปการศึกษา มอบของที่ระลึกแกวิทยากร และมอบประกาศนียบัตรแกผูเขารับการอบรม 
  3.3  ในการฝกอบรม ผูรับการอบรม ทําแบบทดสอบกอนและหลังการทดลองใช
หลักสูตร และระหวางการฝกอบรม ผูเขารับการอบรมไดรับฟงบรรยายเรื่องการสอนภาษาอังกฤษ
โครงงาน  ผูเขารับการอบรมมีความสนใจ มีความกระตือรือรนในการจดบันทึก ตัง้ใจทํางานกลุม  
มีขอซักถาม ระดมสมอง ในการเขยีนแผนการสอน และนําเสนอโดยมีวิทยากรคอยใหคําแนะนํา 
สวนวิทยากรนั้นไดถายทอดความรูไดอยางชัดเจน ตอบขอซักถามไดอยางทั่วถึงทกุคน เนื่องจากผู
เขารับการอบรมมีจํานวนนอย บรรยากาศในการอบรมเปนกันเอง และไดรับความสะดวกสบายจาก
สถานที่ และการบริการอาหาร เครื่องดื่ม  
 

ขั้นตอนที่  4  ผลการประเมินผลหลักสูตร 
ผลการประเมินผลหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี ้
1. ระหวางการใชหลักสูตรประเมินโดยการสังเกตการมีสวนรวมกจิกรรมของผูเขารับ

การอบรม และสัมภาษณผูเขารับการอบรม วิทยากร  
      1.1 จากการสังเกตผูเขารับการอบรมพอใจ และซักถามขอสงสัย รวมแสดงความ

คิดเห็น วิทยากรตอบคําถามไดอยางไมมีขอติดขัด มีการนําเสนอที่หลากหลาย และทนัสมัย เชนใน
เร่ืองของการนําหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 มากลาวรวมดวยในการนําเสนอ
เร่ืองการเขียนแผนการสอน เร่ืองการสอนภาษาอังกฤษโครงงานดวยหนังสือพิมพไดใหครูมีสวน
รวมในการแสดงเปนนกัเรียนโดยการดําเนินการตามวทิยากร  

      1.2 จากการสัมภาษณผูเขารับการอบรม ผูเขารับการอบรมพอใจและเหน็ประโยชน
ในการนําไปใช พอใจทีม่ีการระดมความคิดและทดลองเขียนแผนการสอนทําใหทราบถึงปญหา
กอนนําไปใชในการสอนจริง มีการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหวางปฏิบัติงานทําใหทราบจุดเดน 
จุดดอยของการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน จุดเดนในเรื่องกระบวนการชวยสงเสริมใหนักเรยีน
ทํางานเปนระบบมีขั้นตอน จุดดอยในเรื่องของภาระการประเมินชิน้งานนักเรียนตั้งแตเร่ิมตนจน
ส้ินสุดโครงงานโดยเฉพาะนกัเรียนที่มจีํานวนมาก และแบงการทํางานเปนหลายกลุม หลายเรื่อง 
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จากการสัมภาษณวิทยากรพอใจกับการที่ผูเขารับการอบรมมีจํานวนนอย ชวยใหบรรยากาศเปน
กันเองและซักถามไดทั่งถึง 

2. หลังการใชหลักสูตร ไดแกผลการวัดความรู ความเขาใจเรื่องภาษาอังกฤษโครง 
งาน ความคิดเห็นในการจัดหลักสูตรฝกอบรม และการนําผลการอบรมไปใช ดังนี ้

      2.1  ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนแบบทดสอบกอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร 
แสดงผลการประเมินความรู ความเขาใจเรื่องภาษาอังกฤษโครงงาน ดังแสดงในตารางที่ 26 
 

ตาราง 26 แสดงผลความรู ความเขาใจของคะแนนแบบทดสอบกอนและหลังการทดลองใช 
                หลักสูตร 

คนที่ คะแนน 
กอนอบรม 

คะแนน 
หลังอบรม 

D คนที่ คะแนน 
กอนอบรม 

คะแนน 
หลังอบรม 

D 

1 12 19 7 16 15 25 10 
2 15 22 7 17 13 25 12 
3 12 21 9 18 13 25 12 
4 18 20 2 19 12 25 13 
5 12 21 9 20 14 22 8 
6 15 26 11 21 14 24 10 
7 15 21 6 22 12 23 11 
8 16 24 8 23 12 21 9 
9 11 22 11 24 11 22 11 

10 12 24 12 25 12 24 12 
11 18 28 10 26 18 28 10 
12 19 26 7 27 19 26 7 
13 12 23 11 28 14 24 10 
14 19 26 7 29 11 22 11 
15 17 25 8 30 14 22 8 

      ∑D 279 
                             
N = 30        ∑D = 279     ∑D² = 2755 

หาคา        t จากตาราง ณ α = .05 , df =29 ได  
  tn29 , .05 =  2.045    
  t คํานวณ =21.665 > t จากตาราง = 2.045 
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  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบกอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร พบวา
ผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตรครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงานโรงเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  (t=21.665) 
                          2.2 ผลการประเมินความคิดเห็นในการจัดหลักสูตรฝกอบรม และขอเสนอแนะที่มี
ตอการใชหลักสูตร ดําเนินการสราง โดยกําหนดความเหมาะสมครอบคลุมตาม ขั้นตอนที่ 2 หัวขอ 
3 เรื่องการปรับปรุงโครงรางหลักสูตร จากการสนทนากลุม(Focus group) แบงเปนตอนดังนี้  
ตอนที่ 1 ผลการตอบแบบสอบถามแบบเลือกตอบเกี่ยวกับสถานภาพ มีผลแสดงตามตารางที่ 27  
ดังนี้ 
 
ตารางที่ 27  แสดงสถานภาพของผูเขารับการอบรม  
 

สถานภาพ จําแนกเปน จํานวน รอยละ 
เพศ ชาย 2 6.67 
 หญิง 28 93.33 
อายุ 20-30  ป 9 30.00 
 31-40  ป 8 26.67 
 40 ปขนไป 13 43.33 
วุฒิการศึกษา ตํ่ากวา ป.ตรี 0 0.00 
 ปริญญาตรี 26 86.67 
 สูงกวาปริญญาตรี 4 13.33 
ประสบการณในการเปนครู 1-5 ป 6 20.00 
 6-10 ป 6 20.00 
 10 ปขึ้นไป 18 60.00 
การอบรมเกี่ยวกับการสอน ไมเคย 27 90.00 
ภาษาอังกฤษ 1-2 ครั้ง 3 10.00 
 มากกวา 2 ครั้ง 0 0.00 

 
จากตารางที่ 27  สรุปสถานภาพของผูเขาอบรม  จํานวน  30  คน   พบวา สวนใหญผู

เขาอบรมเปนเพศหญิง  จํานวน  28 คน คิดเปนรอยละ 93.33 และเปนเพศชาย  2  คน คิดเปนรอยละ 
6.67 สวนใหญมีอายุอยูระหวาง  40 ปขึ้นไป จํานวน  13  คน คิดเปนรอยละ 43.33 รองลงมาเปนผู
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อยูในกลุมอายุ 21-30 ป  จํานวน  9  คน คิดเปนรอยละ  30.00  และกลุมอายุ  31-40 ป  จํานวน 8  คน
คิดเปนรอยละ 26.67  วุฒิการศึกษาของผูเขาอบรม พบวา สวนใหญเปนผูจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 26  คน คิดเปนรอยละ  86.67 รองลงมาเปนวุฒิปริญญาโท จํานวน  4  คน   
คิดเปนรอยละ 13.33  ประสบการณในการเปนครูของผูเขาอบรม พบวา สวนใหญมีประสบการณ 
10 ปขึ้นไป จํานวน  18  คน คิดเปนรอยละ  60.00  รองลงมามีประสบการณ 1-5 ป และ 6-10 ป 
จํานวนสวนละ  6  คน แตละสวนคิดเปนรอยละ 20.00  การอบรมเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ  
พบวา สวนใหญ ไมเคยรับการอบรม จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ  90.00  รองลงมาเคยรับการ 
อบรม 1-2 ครั้ง จํานวน  3  คนคิดเปนรอยละ  10.00 
ตอนที่  2 ผลการตอบแบบสอบถามแบบประเมินใหคาเฉลี่ยน้ําหนกัความเหมาะสม ในการจัดฝก 
อบรม ขอคําถามเกี่ยวกับสภาพบรรยากาศในการฝกอบรม มีผลแสดงตามตารางที่ 28 ดังนี ้
 
ตารางที่  28  สรุปผลการประเมินความเหมาะสมในการจัดฝกอบรม 
 

รายการประเมิน 5 4 3 2 1 X SD ระดับ 
ดานหลักสูตร 1. ความรูเนื้อหาวิชาในการฝกอบรม 16 12 2 0 0 4.47 0.62 มาก 
                       2. การฝกปฏิบัติการ 3 19 8 0 0 3.83 0.58 มาก 
                       3. ตัวอยางการสอนดวยหนังสือพิมพ 9 21 0 0 0 4.30 0.46 มาก 
                       4. สื่อ อุปกรณ 12 16 2 0 0 4.33 0.60 มาก 
ดานการจัดการฝกอบรม  
1. สถานที่จัดฝกอบรม 16 12 2 0 0 4.47 0.62 มาก 
2. วิทยากร 18 9 3 0 0 4.50 0.67 มากที่สุด 
3. การบริการ อาหาร – เครื่องดื่ม และเอกสารตางๆ 16 14 0 0 0 4.53 0.50 มากที่สุด 
4. การไดรวมแสดงความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรม 3 16 11 0 0 3.73 0.63 มาก 
5. การฝกปฏิบัติ และการนําไปใชจริง 6 18 6 0 0 4.00 0.63 มาก 
6. พิธีเปด-ปด การฝกอบรม 6 17 5 2 0 3.90 0.79 มาก 
7. บรรยากาศของการฝกอบรม 6 19 5 0 0 4.03 0.60 มาก 
8. ระยะเวลาในการฝกอบรม 8 8 11 3 0 3.70 0.97 มาก 
 

จากตารางที่ 28 ผลการประเมินความคิดเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของหลักสูตร และ
การจัดฝกอบรมเกี่ยวกับสภาพบรรยากาศในการฝกอบรม ดังนี ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 97

ดานหลักสูตรระดับมากไดแก ความรูในเนือ้หาวิชา ส่ืออุปกรณ ตัวอยางการสอนดวย
หนังสือพิมพ การฝกปฏิบัติ ตามลําดับ ( x  = 4.47, 4.33, 4.30, 3.83 ) 

ดานการจดัฝกอบรมระดับมากที่สุด มี 2 ดาน ไดแก การบริการ อาหาร – เครื่องดื่ม 
และเอกสารตางๆ  และวิทยากร ตามลําดับ ลําดับ (x  =4.53, 4.50)ระดับมาก ไดแก  สถานที่จัด
ฝกอบรม  บรรยากาศของการฝกอบรม  การฝกปฏิบัติ และการนําไปใชจริง  พธีิเปด-ปด การ
ฝกอบรม     การไดรวมแสดงความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรม  ระยะเวลาในการฝกอบรม 
ตามลําดับ (X , 4.47, 4.03, 4.00, 3.90, 3.73, 3.70) 
ตอนที่  3 ผลการตอบแบบสอบถามปลายเปดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู และสาระที่ไดจาก
การฝกอบรม มีผลแสดงตามหัวขอตอไปนี้ 
                  1. ความรูและสาระที่ไดจากการอบรม ในดานแนวคดิและทฤษฎีในการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงาน ไดแก มีความชัดเจนไดแนวคิดที่สามารถนําไปพัฒนาการเรยีนการสอนได
อยางเปนรูปธรรม เสริมความรูจากความรูเดิม เขาใจวธีิการเขียนโครงงาน สามารถพัฒนารูปแบบ
การสอนได 

    2.      ความรูและสาระที่ไดจากการอบรม ในดานการฝกปฏิบัติ ไดแก ทําใหทราบปญหา 
และสามารถหาวิธีการแกไขได การนําเสนอจากกลุมใชเปนแนวทางแกปญหาไดดี สามารถฝก
ปฏิบัติไดอยางเขาใจ 
                 3.    ความรูและสาระที่ไดจากการอบรม เร่ืองตัวอยางการสอนภาษาอังกฤษโครงงานดวย
หนังสือพิมพ ไดแก สามารถใชส่ือหนังสือพิมพสรางโครงงานได เกดิแนวคิดในการพัฒนาโดยใช
ส่ืออ่ืนๆ 
                 4. ส่ิงที่ผูรับการอบรมประทับใจในการฝกอบรม ไดแก บรรยากาศและและความเปน
เพื่อน การจดัสถานที่ การเชิญวิทยากรบรรยาย หัวขอนาสนใจและเปนประโยชน ไดความรูมาก  
                 5.   ส่ิงที่ควรปรับปรุงแกไขในการฝกอบรม ไดแก เวลานอยเกินไป ควรเพิ่มเวลา
ฝกอบรม การตรงตอเวลาของผูเขารับการอบรม ตัวอยางโครงงานสําเร็จรูปนอยเกนิไป ผูเขาอบรม
นอยเกนิไป 
                6.   วิธีการที่จะขยายผลจากการฝกอบรม ไดแก การปรับวิธีการทํารายงานของนักเรียนให
เปนวิธีการทําแบบโครงงาน ใชโครงงานในชั้นเรียน ขอความรวมมือกบัครูในโรงเรียนและทดลอง 
เขียนแผนการสอนโดยใหโครงงานสอดแทรกในสาระหลักเปนลักษณะบูรณาการกับกลุมสาระอื่น  
               7.  ขอเสนอแนะอื่นๆ  ไดแก ตองการตัวอยางมากๆ และเปนรูปแบบวิดิทัศนสาธิตการ
สอนภาษาอังกฤษโครงงาน  ควรเพิ่มส่ือประกอบการบรรยาย และควรจดัตอในระยะที ่2  
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                         2.3 ผลการติดตามผลการดําเนินการฝกอบรมโดยการสุมเลือก ไดจากการสังเกต 
และสัมภาษณ โดยทิ้งระยะเวลา 1 เดือน พบวา 
                                 2.3.1 ผลการนําความรูที่ไดจากการฝกอบรม ไปใชในการจดัการเรียนการสอน
พบวา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห เปนโรงเรียนที่เปดสอน วิชาภาษาอังกฤษโครงงานอยูแลวกอน 
การอบรมยังคงเปดสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน และนําแนวทางจากการอบรมมาใช โดยให
นักเรียนทํากิจกรรมตามแนวการสอนภาษาอังกฤษโครงงานไดหวัขอโครงงานจากนกัเรียนที่
หลากหลาย เชนโครงงานอาหารไทย โครงงานนิทานเลมนอย และอ่ืนๆ สวนผูเขารับการอบรมทาน
อ่ืนๆที่ไมไดสอนวิชาภาษาองักฤษโครงงานไดนําการสอนโครงงานมาประยุกตใชแทนการทํา
รายงาน เชนในรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก อ 019 อาจารยผูสอนในระดบัมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 8 
หอง ทําโครงงานสํารวจคําศัพทจากหนังสือเรียน ผลการดําเนินการไดรายการคําศพัท กลุมละ 1 
เลม มีการจัดรูปเลมสวยงาม และสรุปผลการดําเนินการเปนแฟมโครงงาน สวนโรงเรียนอ่ืนๆยัง
ไมไดทําการเปดสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน เนื่องจากยังไมไดบรรจุในแผนซึ่งตองมีการ
วางแผนลวงหนา 1 ป แตมกีารนําไปใชเปนกิจกรรมเสริมในการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก เชนที่
โรงเรียนลาดหญาพิทยาคม นํามาใชทั้งระดับ มัธยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย โดยนํารูปแบบ
ตัวอยางการสอนดวยหนังสือพิมพ ซ่ึงเปนลักษณะใหนักเรียนสํารวจหวัขอขาว และรวบรวม ซ่ึงพบ
ปญหาและอุปสรรคคือนักเรียนไมสามารถทํางานไดทันเวลา เนื่องจากระยะเวลาจํากดั นักเรียนที่ไม
สนใจเรื่องขาวไมรวมในการทํากิจกรรมเทาที่ควร การตรวจสอบความถูกตองในการแปลตองใช
เวลามาก โรงเรียนดานมะขามเตี้ยผูเขารับการอบรมไดนําความรูที่ไดมาขยายผลใหกับครูทานอื่นๆ
ในหมวดที่ไมไดเขารับการอบรม และนํามาจัดเปนกิจกรรมเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก อ 
0111 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 2 หองเรียนเปนนักเรยีนแผนการเรยีนวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร และแผนการเรยีนคณิตศาสตร-อังกฤษ ในหัวขอ Not allowed to and not supposed to 
โดยใหจัดทําเปนกลุมใหญคอืทั้งหองเปน 1 กลุม ทําการสํารวจคําศัพทที่เกี่ยวของจากหนวยงาน
ตางๆในอําเภอดานมะขามเตี้ย และรวบรวม สรุปผลการดําเนินงานตามแบบโครงงานไดผลงาน 1 
เลมตอ 1 กลุม 
                              2.3.2 ขอดี และขอเสียจากการนํามาใชจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียนตามความ
คิดเห็นของคร ู  ขอดีเกิดกับตัวนักเรียนในเรื่องของการทํางานอยางเปนระบบ มีการวางแผน และ
ดําเนินการตามแผนที่วางไว ขอเสีย สําหรับโรงเรียนในตัวอําเภอ หรือตําบล เชนโรงเรียนดาน
มะขามเตี้ย และโรงเรียนลาดหญาพิทยาคม ขาดแหลงขอมูลจําพวกสือ่ เชน วารสาร พจนานกุรม
ภาษาอังกฤษในหองสมุดไมเพียงพอกับจํานวนความตองการของนักเรยีนในการคนควาขอมูล      
นักเรียนที่ออนภาษาอังกฤษจะไมสนใจเทาที่ควร 
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                               2.3.3 ขอดี และขอเสียจากการนํามาใชจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตาม
ความคิดเหน็ของนักเรียน ขอดีของนักเรียนคือสนุกสนาน และมีความสุขที่ไดคนควานอกสถานที่ 
ไดรูคําศัพทมากขึ้นนอกเหนอืจากตําราเรียน เกดิความสามัคคีในการทํางานกลุม ทําใหเกดิความ
อยากรูผลที่จะทําโครงงานภาษาอังกฤษในเรื่องอื่นตอไป ขอเสีย คือมคีาใชจายสูงในการดําเนนิการ
ตางๆดังนี้ เชนการซื้อหนังสือพิมพ การเขารูปเลมโครงงาน การทํากิจกรรมรวมกนัในเวลาวนัหยุด 
การออกไปคนควาหาขอมลู  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  5 
สรุป อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน 

ระดับมัธยมศกึษาสําหรับครู ในกลุมสหวทิยาเขตเมืองสงิห จังหวัดกาญจนบุรี เปนการวิจัยและพัฒนา(Research and 
Development)ซ่ึงประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือข้ันตอนที่  1 การวิจัย (Research)  การสํารวจขอมูลพื้นฐานเบื้องตน  
ขั้นตอนที่  2 พัฒนา (Development)         การพัฒนาหลักสูตร  ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย(Research)การทดลองใช
หลักสูตร ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development)  การประเมินผลหลักสูตร  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพฒันา
หลักสูตรฝก    อบรมครูภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาสําหรับครู           ใน
กลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห จังหวดักาญจนบุรี โดยดําเนินการวิจัยใน  4  ขั้นตอนดังที่กลาวขางตน  ในการวจิัยใน
คร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม โดยอาศัยการสํารวจขอพื้นฐานในการพัฒนาโครงรางหลักสตูร 
นํามาสังเคราะหและนาํมาสรางโครงรางหลักสูตรซึ่งเปน    หลักสูตรฉบับทดลองใช  นํามาทดลองใชกับครู 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห  สังกัดกรมสามญัศึกษา  จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน  30  คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย                 1) เครื่องมือสําหรับศึกษาขอมูลพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาโครงราง
หลักสูตร ไดแก  แบบสอบความความคิดเห็นของนกัเรยีน  จํานวน  42  คน  แบบสอบความความคิดเห็นของครู  
จํานวน  20  คน แบบสอบความความคิดเห็นของผูบริหาร  จํานวน  17  คน แบบสัมภาษณผูเชีย่วชาญ จํานวน  4  
คน              2)เครื่องมือในการวดัและประเมินผลหลักสูตรสําหรับผูเขาอบรม ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
(Pretest-Posttest)  และแบบประเมินผลโครงการ ซ่ึงผูวิจัยไดสรางและพัฒนาขึ้นโดยใหอาจารย      ที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ  ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บรวบรวม ขอมูลดวยตนเอง ขอมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพและขอมูล
ทั่วไป  นํามาวเิคราะหโดยการหาคารอยละ (%)   ขอมูลความคิดเห็นวเิคราะหดวยคาคาเฉลี่ย (⎯X)คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) สําหรับขอมูลที่ไดจากขอคําถามปลายเปด วิเคราะหโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
และนําเสนอแบบพรรณนาความ 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปตามขั้นตอนไดดังนี ้
1. จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร พบวาการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน เปนการ

สอนที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในปจจบุัน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 นักเรียนเห็นวาการเรียนภาษาอังกฤษโครงงานชวย
สงเสริมการทํางานกลุม และการทํางานอยางเปนระบบสามารถนําไปประยกุตใชไดจริงในชีวิตประจําวนั ครู
ภาษาอังกฤษมคีวามรูในการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานขั้นพื้นฐานบาง แตจํานวนมากยังไมเคยเขารับการอบรม 
หรือนํามาใชในการเรียนการสอน และตองการฝกอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู ผูบริหารเห็นความสําคญัของ
แนวทางทีจ่ะสงเสริมใหครูเรียนรูวิธีการใหมๆเพื่อนําไปพัฒนาการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรยีนไดอยาง
หลากหลาย ผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญและแนะแนวทางในการจัดฝกอบรมใหเปนไปในทางปฏิบัติมากกวาการ
บรรยาย พรอมทั้งการนําเสนอตัวอยางทีห่ลากหลาย 
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2. การพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษโครงงาน เนื้อหาหลักสูตรประกอบดวย จดุมุงหมายของ

หลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร วิธีการฝกอบรม อุปกรณและสื่อ การวัดและประเมินผลโดยในรายละเอยีดของหลักสตูร
ประกอบดวย  การสอนภาษาอังกฤษโครงงาน ตัวอยางการสอนภาษาอังกฤษโครงงานดวยหนังสือพิมพ การเขยีน
โครงการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน ไดผานการประเมนิจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ นาํไปปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมใหเหมาะสมโดยการสนทนากลุม มีขอควรคํานึงถึงเรื่องการเตรียมการ
ในการจดั      อบรม ตั้งแตวนัเวลา บุคลากร บรรยากาศ  สถานที่ วิทยาการ ส่ือ วัสดุอุปกรณในการดําเนินการ 

3. การทดลองใชหลักสูตร  ผูวจิัยไดทาํการทดลองใชหลักสูตรกับครูโรงเรียนมัธยมศกึษา ในกลุมสห
วิทยาเขตเมืองสิงห  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  เปนเวลา  2  วัน  พบวา ครูผูเขารับการอบรมใหความ
สนใจและกระตือรือรน ในการรับความรู  ซักถาม และใหความสนใจ ในการฝกปฏบิัติจริง  มีสวนรวมในการจดั
กิจกรรม  รวมอภิปรายผลการฝกปฏิบัติ เปนอยางมาก และใหผลเปนทีน่าพอใจ 

4. ผลการประเมินหลักสูตรในการประเมินผลระหวางการอบรม ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิเร่ือง
การสอนภาษาอังกฤษโครงงานจากการทดสอบ พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการฝกอบรม ครูมีความรู
แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยหลังการอบรมครูมีความรู  ความเขาใจเรื่องการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงานสูงกวากอนการอบรมซึ่งสอดคลองกับคําถามการวิจัยทีก่ําหนด ผลการประเมินความคิดเหน็ที่
มีตอหลักสูตรจากผูเขารับการอบรม มีความคิดเห็นวา หลักสูตรฝกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด 
(คาเฉลี่ยอยูระหวาง   3.70-4.53 ) และมขีอเสนอแนะให  เพิ่มระยะเวลาในการอบรมและการฝกปฏิบัติใหมากขึ้น       
และใหม ี  
ตัวอยางเปนลักษณะสาธิตการสอนจริงในชั้นเรียน    จากการบันทึกภาพผลการประเมินตดิตามโครงการ หลังจาก
การใชหลักสูตรผานไป  1  เดือน พบวา สวนใหญ ครูนําความรูที่ไดรับไปใชในการพัฒนากระบวน การเรียนการ
สอนของตนเอง และมีบางสวนไดนําไปใชจริงในโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนสนับสนุนใหครูไดดําเนินการพัฒนา
และปฏิรูปการเรียนการสอนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโรงเรียน การปรบัปรุงแกไขหลักสูตร พบวามี
การปรับแกไขหลักสูตรในสวนของกจิกรรมใหเหมาะสมขึ้นและเพิ่มเวลาการจัดอบรมภาษาอังกฤษโครงงาน เพิม่
ตัวอยางและ การดําเนินการสอนภาษาอังกฤษโครงงานควรนําไปบูรณการกับสาระอืน่ใหเหมาะสมมากขึ้น 
การอภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัย การพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวิชาภาษาองักฤษ
โครงงาน ระดับมัธยมศึกษาสําหรับครู ในกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห จังหวดักาญจนบุรี ซ่ึงเหมาะสมกับนโยบาย
ของกรมสามัญศึกษาที่ตองการใหจดัการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนนําไปใชไดจริง และผูเรียนตองสามารถใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2 เพื่อความเปนสากลในการสื่อสารคนควาหาความรูไดดวยตนเอง และเปนไปตาม
เปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา     โรงเรียนที่มุงเนนใหนักเรยีนเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง และครูจัดการเรยีนการ
สอนแบบบูรณาการ   

ผูวิจัยอภิปรายผลจากขอคนพบดังนี ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 102
1. จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานพบวาคร-ูอาจารยขาดความรูในการสอนวชิาภาษาอังกฤษ

โครงงาน โดยยังยึดรูปแบบการสอนแบบเดิมและมีความตองการฝกอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู ทั้งนี้เนื่องจากครู-
อาจารยเหน็วาการสอนภาษาอังกฤษโครงงานเปนเรื่องยาก และการปฏิรูปการศึกษามุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
เรียนการสอน ซ่ึงวิธีการฝกอบรมเปนกระบวนการที่จดัขึ้นนั้นเพื่อใหบุคคลไดเรียนรู และสรางความชํานาญและ
พัฒนาศักยภาพไดเปนอยางดี 

2. การพัฒนาโครงรางหลักสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน 
ระดับมัธยมศกึษาสําหรับครู ในกลุมสหวทิยาเขตเมืองสงิห จังหวัดกาญจนบุรี     ผูวิจัยไดนําขอมลูที่ไดจากขั้นตอน
ที่1 มาสังเคราะหและดําเนินการสรางหลักสูตร โดยดําเนินการสรางหลักสูตรใน 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การ
สํารวจขอมูลพื้นฐานขั้นตอนที่ 2 การพฒันาหลักสูตร ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร ขั้นตอนที่ 4  การ
ประเมินผลหลักสูตร และในการพัฒนาหลักสูตรพบวา หลักสูตรจะมปีระสิทธิภาพและผูเขาอบรมสามารถนําไปใช
จริงไดนั้น หลักสูตรจะตองเปนไปตามความตองการของกลุมผูเขารับการอบรม นอกจากนี้หลักสูตรจะตอง
ตอบสนองตอนโยบายของผูบริหารและเปนไปตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในแตละเรื่อง ซ่ึงในการพัฒนา
หลักสูตร พบวาหลักสูตรประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหา กิจกรรม และการประเมินผล ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคดิของ ทาบา (Taba  1962 : 10) ที่ไดเสนอวา สวนสําคัญของหลักสูตรประกอบ 4 สวน คือ 1)จุดมุงหมาย  2) 
เนื้อหา 3)กิจกรรมและการจัดกิจกรรม 4) การประเมนิผล และในสวนของกระบวนการพฒันาหลักสูตรฝกอบรม 
พบวาในการพฒันาหลักสูตรฝกอบรมจะตองดําเนินการใน 4 ขั้นตอนเชนกนัคือ การศึกษาขอมลูพื้นฐานไดแก 
การศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัยทีเ่กีย่วของ ศึกษาสภาพปญหาและความตองการ การสรางโครงรางหลักสูตร การ
ทดลองใชหลักสูตร และการประเมินผลหลักสูตรซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ มาเรียม นิลพันธุ  (2536 : 
บทคัดยอ) , ยุวดี  ฤาชา  (2536 : 84-85) , กอบกิจ เจริญรัตน (2536 : 67) ,เอกชัย  เอื้อเฟอ (2537 : 47-86) ,กฤษณีย  
อุทุมพร (2541 : 66-67) ,กําธร ไพจิตต (2542 : บทคัดยอ) และ ศิริมาส  พฤหัสนันท (2543 : 8)  ซ่ึงใชแนวคดิในการ
วิจัยและพฒันาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1)การสํารวจขอมูลพื้นฐาน 2)การสรางและพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลอง
ใชหลักสูตร 4) การประเมนิผลหลักสูตร  ในสวนของการตรวจสอบโครงราง หลักสูตรพบวา ผูเชี่ยวชาญมสีวน
สําคัญในการพัฒนา โครงราง 
หลักสูตรใหถูกตองตามเนื้อหาหลักการและสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย โดยตรวจสอบความ
สอดคลอง คือ จุดมุงหมาย  หลักการ เนือ้หา วิธีการอบรม ส่ืออุปกรณ กิจกรรมการประเมินตองสอดคลอง และ
เหมาะสม เพือ่นํามาสูปรับปรุงแกไขตอไป  ซ่ึงผลการตรวจสอบพบวา หลักสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเรื่องการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาสําหรับครู ในกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบรีุ มี
ความเหมาะสม ตามขั้นตอนการสรางหลักสูตรตามแนวคิดของ ทาบา (Taba  1962 : 422-425) วิเชยีร ชิวพมิาย 
(2528 : 7-15) เครือวัลย  ล่ิมอภิชาติ (2531 : 61-69) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางหลักสูตรวา  เริ่มตั้งแตการวเิคราะห
และสังเคราะหขอมูลพื้นฐาน เพื่อใหไดหลักสูตรที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ การตรวจสอบ
ความเหมาะสมและสอดคลองโดยผูเชี่ยวชาญและ ปรับปรุงแกไขตาม ขอเสนอแนะ เพื่อใหไดมาซึ่งโครงราง
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หลักสูตรที่สมบูรณกอนนําไปทดลองใช เนื้อหาหลักสูตรประกอบดวย หวัขอที่ 1 แนวคิดทฤษฎีการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงาน หัวขอที่ 2 การสอนภาษาอังกฤษโครงงานดวยหนังสือพิมพ หัวขอที่ 3 การเขียนแผนการ
สอนภาษาอังกฤษโครงงาน  สวนของการปรับปรุงแกไขหลักสูตร  ผูวิจัยไดดําเนนิการปรับปรุงแกไขหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการและครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดหลักสูตรที่
สมบูรณ ดังที่ วิเชียร  ชิวพิมาย (2528:7-15)   กลาววา การเลือกเนื้อหาในการฝกอบรม เปนขั้นตอนที่สําคัญ เพราะ
เนื้อหาเปนเสมือนเครื่องมือที่จะเขาไปดําเนินการ  แกปญหาใหกับหนวยงาน 

3. ในการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน ระดบั
มัธยมศึกษาสําหรับครู ในกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี ที่เขารับ 
การอบรม จํานวน  30  คน  พบวาผูเขารับการอบรมมีความกระตือรือรนดี มีบรรยากาศเปนกันเองเนื่องจากผูเขารับ
การอบรมมีจํานวนนอย กลาซักถามปญหาและเสนอแนะแนวความคิดเห็นไดอยางหลากหลาย 

4. การประเมินผลหลักสูตรและการปรับปรุงแกไข ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการ
อบรม  พบวา ผลสัมฤทธ์ิหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญ แสดงวาการฝกอบรมการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงานสามารถแกปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช 
1.1 ผลการวิจัยพบวา การสรางองคความรูในดานการสอนภาษาอังกฤษโครงงานซึ่งประกอบดวย

เครื่องมือและวิธีการสังเกตการสอน ตองอาศัยความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน พฤติกรรมการเรียนรู รวมถึง
เทคนิควิธีสอนตางๆ มาประกอบกนั จําเปนตองใชเวลาในการฝกเขยีนแผนการสอนและฝกใชส่ือตางๆ และการจัด
กิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงค ดังนั้นกอนนําหลักสูตรไปใชผูดําเนนิการอบรมควรศึกษารายละเอยีดของหลักสตูร
ใหเขาใจ และมีการเตรียมการกอนการฝกอบรมโดยมองปจจัยหลายๆดานที่จะกอใหเกิดการเรียนรู เพื่อ
ประสิทธิภาพของการนําไปใช และ เพื่อการจัดกิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว เหมาะสมกบักลุมเปาหมาย 

1.2 จากผลการวิจัยพบวา ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเรื่องการสอน
วิชาภาษาอังกฤษโครงงาน ระดับมัธยมศกึษาสําหรับครู ในกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห จังหวดักาญจนบุรี เนื้อหา
หลักสูตรประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซ่ึงในการฝกปฏิบัติเปนเรื่องของ      การฝกเขียนโครงการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงาน และการออกแบบกิจกรรม ดังนัน้ ในการจัดอบรมควรมีการจัดเตรียมส่ือตางๆ ใหพรอมและ
ปริมาณมากเพยีงพอ ในการจัด   การอบรมควรมีการเตรียมการสาธิตจัดการเรยีนการสอน เพื่อใหผูเขาอบรมได
ศึกษา สังเกต 

1.3  จากผลการวิจยัพบวา ผูเขารับการอบรมไดรับความรูและใหความสนใจ        ในองคความรู 
และในการฝกปฏิบัติและตระหนกัถึงความสําคัญของการสอนภาษาองักฤษโครงงาน โดยเฉพาะ ในเรื่องของการจัด
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กิจกรรมโดยใชส่ือประกอบการใชภาษาในชีวิตประจําวนั ดังนั้นในการจัดอบรมควรเนนใหผูเขาอบรมไดมีการฝก
จากกิจกรรมทีเ่ปนรูปธรรม 

2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 2.1 จากการวิจัยพบวา กลุมโรงเรียนควรมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
โครงงาน จัดการอบรมใหความรู ตั้งแต การกําหนดจุดมุงหมาย เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตส่ือ
อุปกรณการเรยีนการสอน แนวการวดัการประเมินผล ผูบริหารในกลุมโรงเรียนควรมีนโยบายเดียวกัน หรืออาจ
ปรับปรุงไดตามความเหมาะสมของโรงเรียนแตละ 
โรงเรียน   สวนโรงเรียนควรจะมีงบประมาณสงเสริมในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนในหมวดวิชา
ตางประเทศทกุคนควรจะตองมีความรูในการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานทุกคน 
เนื่องจาก แนวโนมในอนาคตจะตองจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน และสามารถสอนแทน 
กันได รูแนวในการวดัและประเมินผล    
 2.2 จากผลการวิจัย พบวา โรงเรียนมีการจดัการสอนภาษาอังกฤษโครงงานนอยควรเปดโอกาสให
ครูมีสวนรวมในการวางแผน ดําเนินการจัดระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนเพือ่ปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอน รวมถึงเรื่องการจัดทําแผนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของนักเรียน ดังนั้น ผูบริหาร
ควรใหความสําคัญในเรื่องการใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานจดัระบบการเรียนการสอนใน
โรงเรียนเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของนักเรยีน 

2.3  จากผลการวิจัยพบวา การสอนภาษาอังกฤษโครงงานยังไมดําเนินการจัด 
กิจกรรมอยางชัดเจน ดังนัน้ ผูบริหาร ควรใหความสําคัญและใหการสนับสนนุสงเสริมใหมกีารดําเนินการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงานใหสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและ 
นักเรียนสามารถนําไปใชไดจริง เพื่อการพฒันากระบวนการเรียนการสอนโดยถือเปนนโยบายที่สําคญัของโรงเรียน 

3. ขอเสนอแนะในการวจิัยครั้งตอไป 
3.1   ควรมีการวิจัยและพัฒนา การสรางชุดศึกษาการสอนภาษาอังกฤษโครงงานดวยตนเอง เพื่อให

ครูไดใชศึกษาดวยตนเองเพือ่ นําไปใชในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
3.2   ควรมีการศึกษาเพื่อคนหากจิกรรมการสอนภาษาอังกฤษโครงงานที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 
3.3  ควรมีการศึกษาเพื่อติดตามผลการสอนภาษาอังกฤษโครงงานจากฝายวิชาการอยางตอเนื่อง 

โดยคณะกรรมการของกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี 
                           3.4   ควรมีการวิจยัและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมโครงงานที่เกีย่วของกับวิชาภาษาอังกฤษและวชิา
อ่ืนๆรวมกัน 
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หลกัสูตรฝกอบรม 
เรื่อง 

การสอนภาษาอังกฤษโครงงานในระดับมัธยมศกึษา 
 
 
 

 
 

โดย 
นางระพีพรรณ  เจริญทัศนศิริ 
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หลักสูตรประกอบดวย 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

1. แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร 
1.1. สภาพปญหาและความจําเปนในการฝกอบรม 
1.2. จุดมุงหมายของหลักสูตร 
1.3. ผูเขารับการอบรม 
1.4. เนื้อหาหลักสูตร 
1.5. วิธีการฝกอบรม 
1.6. อุปกรณ และสื่อ 
1.7. การวัด และประเมินผล 
1.8. ผูรับผิดชอบการอบรม 

2. คําชี้แจง 
2.1. การฝกอบรม 
2.2. ตารางการฝกอบรม 
2.3. ตารางติดตามผลการฝกอบรม 
2.4. วิทยากร 

3. หัวขอการฝกอบรม   
3.1. จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 
3.2. เนื้อหาการฝกอบรม 
3.3. กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม 
3.4. สื่อและอุปกรณ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

114

 
แนวคิดในการจัดทําหลกัสูตร 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 

หลักสูตรนี้เปนแนวทางสําหรับการฝกอบรม การสอนภาษาอังกฤษโครงงานซึ่งไดทดลอง
ใช ในการอบรม เร่ืองการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน ในระดับมัธยมศึกษา สําหรับครูภาษาอังกฤษ
ในสหวทิยาเขตเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบรีุ 

 
1. สภาพปญหาและความจําเปนในการฝกอบรม 

ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตราที่ 22 ไดกลาวไววาการจัด
การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรยีนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศกึษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ เนื่องดวยวิชาภาษาอังกฤษโครงงานเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ จึงเปนการลดบทบาท การควบคมุ การทํากิจกรรมการเรียนการสอนของครู เพราะวิธีการ
เรียนรูของผูเรียนมิไดมุงอยูที่ครูผูสอน หรืออยูแตเพยีงในหองสี่เหล่ียมอยูตลอดเวลา บทบาทของครู
จึงตองมีการปรับเปลี่ยนไปตามขั้นตอนของการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน จึงจําเปน
อยางยิ่งที่ครูผูสอนจะตองตระหนกัในสิ่งเหลานี้ 1) ความเชื่อของครูผูสอนเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู 
ครูผูสอนตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหมีความชดัเจน 2) ครูผูสอนตองมีความมั่นใจวาผูเรียน
มีศักยภาพเพยีงพอในการทํางานโดยขจดัความรูสึกทางอคติ 3) การแกไขภาษาของผูเรียนมีความจํา
เปนมาก แตไมควรเขมงวด ควรใหสมาชิกในกลุมมีการชวยเหลือกันดูแลผลในการปฏิบัติงาน 
(พรรณีย บัวโต 2542 : 12-13) ไมวาจะเปนโครงงานลักษณะใดก็ตาม ตองเกิดจากความริเร่ิมและ
ความเต็มใจของนักเรียนเอง มิใชเปนโครงานที่ครูกําหนดใหนักเรยีนทาํดังนั้นครูตองมี
ความสามารถและศิลบปะในการกระตุน ใหนกัเรียนคิดสรางสรรคจนเกิดโครงงานและสราง
ช้ินงานขึ้นมาไดเอง (อางถึง Fogarty & Stoehr 1991, ในนาตยา  ปบนัธนานนท และคณะ 2542 : 
73)  

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน ยังเปนเรื่องใหมสําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษจาก
ลักษณะดังกลาวขางตน ครูผูสอนภาษาอังกฤษนับเปนปจจยัสําคัญในอันที่จะกอใหเกดิขบวนการ
เรียนรูตามลักษณะโครงงานอยางแทจริง 

 
2. จุดมุงหมายของหลักสูตร 
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เพื่อใหครูภาษาอังกฤษทีผานการฝกอบรมตามหลักสูตร มีความรู ความเขาใจและ
สามารถนําไปปฏิบัติไดดังนี ้

2.1  มีความรูตามแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน และสามารถนําไป
ประยุกตใชในชั้นเรียนได 

2.2 สามารถจัดรูปแบบการสอนโครงงานภาษาอังกฤษ โดยการเขียนขั้นตอนการทํา
โครงงานภาษาอังกฤษได 

2.3   สามารถรวบรวมแหลงขอมูลและเกิดแนวคดิในการจัดเก็บแหลงขอมูล 
2.4   สามารถนําเสนอตัวอยางโครงงานภาษาอังกฤษได 
2.5 สามารถประเมินผลโครงงานตามรูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริงได 
2.6 สามารถเขียนแผนการสอนภาษาอังกฤษโครงงานได 
 

 3.    ผูเขาอบรม 
         ไดแก ครูสอนภาษาอังกฤษ ในระดับมธัยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย 
 

 4.    เนื้อหาหลักสูตร 
        การฝกอบรม ประกอบดวย การฝกอบรมภาคทฤษฎี และการฝกปฏบิัติแบงออกเปน 3 
หัวขอไดแก 

หัวขอที่ 1  แนวคิดและทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
หัวขอที่ 2  ตัวอยางการสอนภาษาอังกฤษโครงงานดวยหนังสือพิมพ 
หัวขอที่ 3  การเขียนแผนการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
 

 5.   วิธีการฝกอบรม 
5.1 วิธีการบรรยายประกอบสื่ออุปกรณ 
5.2 วิธีการมีสวนรวมโดยการนําเสนองาน 
5.3 วิธีการระดมสมองรวมจัดทําแผน 
5.4 วิธีการใชใบความรูประกอบการทํางาน 

 

6. อุปกรณและสื่อ 
6.1 คอมพิวเตอร 
6.2 แผนดิสก 
6.3 จอรับภาพ 
6.4 เครื่องขยายภาพขามศรีษะ 
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6.5 เครื่องขยายเสยีง 
6.6 เอกสารประกอบการอบรม 
6.7 แบบสํารวจขอมูล 

 
7. การวัดและประเมินผล 

7.1 การประเมินกอนการอบรม (Pre test) และประเมินหลังการอบรม 
(Post test) 

7.2 การประเมินระหวางการอบรม 
- การสังเกตการอบรม 
- การสัมภาษณวิทยากร และผูเขารับการอบรม 

7.3 การประเมินหลังการอบรม 
- การประเมินโครงการ 
- การติดตามผลการปฏิบัติงานในโรงเรียน 

 

8. ผูรับผดิชอบการอบรม 
คณะกรรมการที่จัดการอบรม 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                            คําชี้แจง 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
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1. การฝกอบรม 
การฝกอบรมแบงเปนการอบรมภาคทฤษฎี ไดแก 

หัวขอที่ 1  การสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
หัวขอที่ 2  ตัวอยางการสอนภาษาอังกฤษโครงงานดวยหนังสือพิมพ 

การฝกอบรมภาคปฏิบัติไดแก 
หัวขอที่ 3  การเขียนโครงการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
 

2.  ตารางอบรม 
ตารางการอบรมเรื่อง การสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน ระดับมัธยมศกึษาสําหรับครู

ในกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี ผูจัดการอบรมสามารถปรับเปลี่ยน ไดตามความ
เหมาะสม 

 

ตารางที่ 1 ตารางการอบรม เร่ือง การสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานระดับมัธยมศกึษา
สําหรับครูในกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงหจงัหวัดกาญจนบุรี 

วัน/เดือน/ป เวลา เร่ือง วิทยากร 
วันที่ 1  
ของการอบรม 

08.00 – 8.30 น. 
08.30 – 8.45 น. 

    8.45 – 12.00 น. 
   12.00 – 13.00 น. 

13.00 – 14.30 น. 
 

14.30 – 16.00 น. 

- ลงทะเบียน 
- พิธีเปดการอบรม 
- การสอน ภาษาอังกฤษโครงงาน 
- พักรับประทานอาหาร 
- แนวคิดและทฤษฎีในการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงาน (ตอ) 

- ตัวอยางในการสอนภาษาอังกฤษ
โครงงานดวยหนังสือพิมพ 

ตามการจัดในหัวขอที่  4 

วันที่ 2  
ของการอบรม 

8.30 – 12.00 น. 
 

12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

 
16.00 – 16.30 น. 

- ฝกปฏิบัติเขียนแผนการสอนโครงงาน
ภาษาอังกฤษ 

- พักรับประทานอาหาร 
- นําเสนอแผนการสอนโครงงาน 
 ภาษาอังกฤษ 
พิธีปด และมอบใบประกาศ 

 

หมายเหตุ  เวลา พักรับประทานอาหารวาง  10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.   
 
 

3.  ตารางตดิตามผลการฝกอบรม ( ติดตามหลังการอบรม 1 เดือน) 
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วันเดือนป โรงเรียน 
  
  
  
  
  
  
  

ใสวันเดือนป และโรงเรียนที่ไดสงตัวแทนเขารับการอบรม เพื่อดําเนนิการเปนไปตาม 
แผนที่วางไว 

4.  วิทยากร 
-  พิธีเปดการอบรม 

ประธานในพธีิเปดการอบรม เปนหวัหนาหนวยงานของผูจัดการอบรม หรือบุคคล
ที่ผูเขารับการอบรมใหความเคารพนับถือ 

-  การสอนภาษาอังกฤษ 
 วิทยากรควรเปนผูมีความรู และประสบการณดานการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 

และสามารถแนะนําและตอบคําถามของผูรับการอบรมได 
-  ตัวอยางการสอนภาษาอังกฤษโครงงานดวยหนังสือพิมพ 
 วิทยากรควรเปนผูมีความรู และประสบการณดานการใชหนังสือพิมพในการสอน

ภาษาอังกฤษโครงงาน และสามารถแนะนาํและตอบคําถามเกี่ยวกับหนงัสือพิมพได 
-  การฝกปฏิบัติเขียนโครงการสอนภาษาองักฤษโครงงาน 
 วิทยากรควรเปนผูมีประสบการณดานการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน และมี

ความรูดานหลักสูตรการจัดทาํแผนการสอนมีความรู ความสามารถ ในการถายทอดใหผูเขารับการ
อบรมเห็นประโยชนในการนําแผนการสอนไปใชปฏิบัตกิารสอน 

-  พิธีปดการอบรมและมอบใบประกาศ 
ประธานในพิธปีดอบรม เปนหัวหนาหนวยงานของผูจัดการอบรม หรือบุคคลที่

ผูเขารับการอบรมใหความเคารพนับถือ 
 
 

หัวขอที่ 1  การสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
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ระยะเวลา  3  ชั่วโมง 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
  เม่ือเสร็จสิ้นการอบรม ผูเขารับการอบรมมีความสามารถ 

1. อธิบายถึงแนวคิดและทฤษฎี การสอนภาษาอังกฤษโครงงานได 
2. บอกถึงแนวทางในการสอนภาษาอังกฤษโครงงานได 
3. บอกถึงความแตกตางของการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน กับการสอนแบบ

อ่ืนๆ ได 
เน้ือหาการฝกอบรม 
  ภาษาอังกฤษโครงงาน ซึ่งเกิดจากแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนน 
ใหนักเรียนเกดิการเรียนรู ควบคูไปกับการปฏบิัติโดยนําภาษาเปาหมาย (Target 
Language) มาใชในการปฏิบตัิโครงงานนั้นๆ ดวยความสมัครใจ โดยมีผูสอนเปนผูสงเสรมิ
ใหเกิดงานขึ้น 
โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
1. แนวคดิและทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
2. ลักษณะเฉพาะของการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
3. ลําดับขั้นในการทําโครงงาน 
4. รูปแบบการจดักิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงาน 
5. ขอดีหรือประโยชนในการทาํโครงงาน 
6. ปญหาและอุปสรรคในการทําโครงงาน 
7. การวัดและประเมินผลโครงงาน 
8. แหลงขอมูลการสรางโครงงานภาษาอังกฤษ 
9. การนําเสนอโครงงาน 
10.วิธีสอน-แบบลําดับขั้นตอนในโครงงาน ฟรายด  บูธ 
 
วิธีการอบรม 

1. บรรยาย และถาม-ตอบปญหา 
2. แสดงตัวอยาง 

อุปกรณ – สื่อ 
1. คอมพิวเตอร 
2. เครื่องฉายภาพขามศรษีะ 
3. เอกสาร ใบความรู 
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                                 การสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
 

การสอนภาษาอังกฤษโครงงานไดถูกบรรจใุนหลักสูตร เพื่อใชในการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย โดยสรุปเนื้อหาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเขม ระดับ
มัธยมศึกษาพทุธศักราช 2539 (กระทรวงศกึษาธิการ 2539 : 33) ตามตารางดังนี ้

 
ตารางที่ 1 สรุปรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเขม 
 

จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาทางภาษา แนวการจัดการเรียนการสอน 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แบบเขมมี 2 กลุมดังนี้ 
ก) กลุมพัฒนาความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษมี
จุดประสงคดังนี้ 

1. เพื่อใหสามารถใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ใน      สถานการณตางๆ ได
ถูกตองตามหลักภาษาและ
เหมาะสมกับวฒันธรรมของ
ชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม 

2. เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามความถนัด
และความสนใจของผูเรียน 

3. เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การใชภาษาในดานตางๆ 
ไดแก การฟง พูด อานและ
เขียนให  

 
 
เนื้อหาภาษาทางดานคําศัพท
ไวยากรณสวนมากจะอยูใน
ระดับเดยีวกับระดับภาษาที่
ผูเรียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
หลัก ทั้งนี้อาจจะมีคําศัพทหรือ 
โครงสรางที่สูงกวาระดับ
แทรกอยูบางขึน้อยูกับรูปแบบ 
ของสาร (Text Type) 
ที่เลือกมาใชซ่ึงจะเนนเรื่องที่
อยูใกลตวัผูเรียน อันเปนเรื่อง
หรือเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของผูเรียนหรือ
เปน เร่ืองที่กําลังอยูในความ
สนใจของชุมชนและสังคม 

 
 
แนวการจัดการเรียนการสอนเนน
ผูเรียนเปนศนูยกลาง (Learner-
based Teaching) โดยใหผูเรียนนํา
ความรูจากวิชาภาษาอังกฤษหลัก 
ประสบการณและความรูรอบตัว 
มาสรางกิจกรรมหรือโครงงาน
ตามความสนใจ ทั้งนี้ผูเรียนจะ 
สรางสื่อและคนควาหาความรูจาก
แหลงวิทยาการตางๆ ดวยตนเอง
โดยครูเปนผูกระตุนชี้แนะ
แนวทางและใหความชวยเหลือให
จัดกิจกรรมไดสําเร็จตามตาม
ตองการของผูเรียน 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
      สามารถสื่อ      สารได   
      อยางคลองแคลวสามารถ 
      แสวงหาความรู โดยใช 
     ภาษาอังกฤษไดอยางกวาง 
     ขวาง 
4. เพื่อใหมีความรูตามระดับ  

ขั้นของตอนอยางเพยีงพอ 
       ที่จะศึกษาตอและประกอบ 
       อาชีพ 
5.  เพื่อพัฒนาเจตคติของผูเรียน

ใหเห็นประโยชนและ
คุณคาของภาษาอังกฤษ
และมีนิสัยใฝหาความรู 
โดยใชภาษาองักฤษเปนสื่อ 

ข) กลุมพัฒนาประสบการณ
ภาษาอังกฤษมจีุดประสงค
ดังนี ้

1.  เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรูดวยตนเองของ
ผูเรียน โดยใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อเพื่อใหเกิด
การศึกษาตลอดชีวิต 

2. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนได
ใชภาษาในสถานการณจริง
และประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษ 

3. เพื่อใหผูเรยีนเลือก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื้อหาทางภาษา มีความ
หลากหลาย เปนการรวบรวม
ภาษาที่ผูเรียนเรียนมาแลว
ทั้งหมด ตั้งแตระดับตนจนถึง
ระดับสูงเพิ่มเติมภาษาทีใ่ชใน
สังคมและสถานการณจริงและ
ภาษาเฉพาะอาชีพ (Authentic 
English and Vocational 
English) ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวการจัดการเรียนการสอน
เนนรูปแบบทีใ่หโอกาสผูเรียน
ไดนําความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษทีเ่รียนในวิชา
ภาษาอังกฤษหลักมาใชเพื่อให
เกิดความมัน่ใจมากขึ้น 
กิจกรรมที่จัดจงึเปนลักษณะ
การเรียนรูดวยตนเอง (self-
Access Learning) มีการวาง
แผนการเรียนอยางเปนระบบ 
รูจักวิธีศึกษาคนควาจาก
แหลงขอมูลตางๆ รวมทั้งการ
ปฏิบัติในสถานการณจริงจาก
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กิจกรรมตามความสนใจ 
และความ ถนดั 

4. เพื่อใหผูเรยีนคุนเคยกับ
การใชภาษาองักฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเขาสูแหลงขอมูลทั่ว
โลกและการคนควา
เร่ืองราวตางๆ ดวยตนเอง 

5. เพื่อใหผูเรยีนมีโลกทัศน
กวางไกล และเจตคติที่ดี
ตอการใชภาษาอังกฤษใน
งานอาชีพ 

สถานประกอบการหรือ 
องคกรที่จัดกิจกรรมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษทัง้ในและ
ตางประเทศ โดยครูผูสอนทํา
หนาที่กระตุนใหผูเรียนเรียนรู
วิธีการเรียนรู (Learning How 
to Learn) เปนที่ปรึกษาให
คําแนะนําเพิ่มเติมเนื้อหา
ความรูใหสมบูรณ 

 จุดประสงคการเรียนรูภาษาอังกฤษโครงงาน (English Project Work) หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 2539 ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย กลาววาเพื่อใหผูเรียนใช
ความสามารถทางภาษาอังกฤษในการพัฒนากระบวนการจัดการนับตั้งแตการวางแผน การ
ดําเนินงาน การประเมินผลงานอยางเปนระบบรวมทั้งสรางเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ ความ
รวมมือกับหมูคณะ และความภาคภูมใิจในผลงาน (กระทรวงศึกษาธิการ 2539 : 28) 

จากคําอธิบายรายละเอียดสรุปไดวา ความสําคัญอันดับแรก คือการใชภาษาอังกฤษตาม
ความสามารถและความสนใจเพื่อนําไปใชในการปฏิบัต ิ ความสําคัญอันดับรองลงมาคือ 
กระบวนการดาํเนินกจิกรรมอันเกิดจากปฏบิัติงานอยางเปนขั้นตอน นํามาซึ่งความพอใจของ
นักเรียนเอง สามารถเขียนเปนจุดประสงคการเรียนรูของวิชาไดดังตารางที่ 2 ดังนี ้

 
ตารางที่ 2 สรุปจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน 
จุดประสงคที่ ขอบเขตเนื้อหา 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได ทั้ง 4 ทักษะในการปฏิบัติงานโครงงาน 
นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษตามสถานการณจริง จากบริบทที่กําหนดขึ้น 
นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสืบคนขอมูล และแสวงหาความรูดวยตนเองได 
นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษ ในขั้นตอนการกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการได 
นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษ ในการขยายผลงานคนควาวิธีตางๆ ตามความสนใจ 
นักเรียนสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนเอง และของเพื่อนได 
นักเรียนสามารถถายโอนประสบการณที่ไดจากการปฏิบัติโครงงานไปใชในชีวิตประจําวันได 
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แนวคิดและทฤษฎ ี

      ไดมีผูใหแนวคิดและทฤษฎีในการสอนภาษาอังกฤษโครงงานไวดงันี้ 
ฟรายด  บูธ (Fried-Booth 1986 : 5) การสอนภาษาอังกฤษโครงงานเปนทฤษฎีการเรียน

การสอนรวมสมัย ซ่ึงมุงเนนทางดานมนุษยศาสตรเห็นวาแรงจูงใจของผูเรียนนั้นมาจากการได
ทํางานรวมกนัระหวางผูเรียนดวยกัน เชนเดียวกับการเรยีนการสอนภาษาแบบรวมมอื (Community 
Language Learning) ซ่ึงเนนใหแตละคนไดรวมทํากจิกรรมอยางจริงจังและพัฒนาตนเองไปพรอมๆ 
กัน ยิ่งผูเรียนไดรวมทําแบบฝกหัดทุกขัน้ตอนเพียงใด เขาก็ยิ่งจะไดเรียนรูงานตั้งแตตนจนจบและได
ประโยชนจากงานมากขึ้นเทานั้น 

เลกูทค และโธมัส (Legutke and Thomas 1991 : 157-158) การสอนภาษาอังกฤษ
โครงงาน เกิดจากแนวการเรียนการสอนดวยวิธีการโครงงานอื่นๆ ทั่วๆ ไปซึ่งการสอนดวยวธีิ
โครงงาน (Project Approach) เปนการนําแนวคิดในการจดัหลักสูตร 2 รูปแบบดวยกนัคือ หลักสูตร
มุงปฏิบัติงาน (Task-Based Curriculum) และหลักสูตรมุงเนนผูเรียนเปนศนูยกลาง (Student-
Centered Curriculum) ซ่ึงไดมีนักการศึกษาในอดตีไดวางรากฐานไวคือ ดิวอี้ (Dewey) และคิล
แพทริค (Kilpatrick) เปนการวางพื้นฐานทั้งแนวคิดทัง้ทฤษฎี และการปฏิบัติการของนักเรียนซึง่
เรียนรูโดยผานประสบการณ โดยเริ่มจากการนําไปใชสอนครั้งแรกเกีย่วกับระบอบประชาธิปไตย 
และโครงงานภาษาอังกฤษไดมีผูริเริ่มและพยายามออกแบบการเรียนการสอนตั้งแตกลาง ค.ศ. 1970 
มาแลว 

ริชารดส และแพลทส  (Richards and Platts 1997 : 296) การสอนภาษาอังกฤษ
โครงงาน เปนการดําเนนิกจิกรรมที่สงเสริม การเรียนแบบรวมมือ (Co-Operative Learning) 
สะทอนใหเหน็ถึงความสําคัญของการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ (Student-Centered Teaching) 
และสงเสริมการเรียนภาษาดวยการใชภาษาเพื่อการสื่อสารสภาพจริง 

จากแนวคิดขางตนสรุปไดวา ภาษาอังกฤษโาครงงานเกิดมาจกแนวคิดในการจัดการ
เรียนการสอนที่มุงเนนใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูควบคูไปกับการปฏิบัติ โดยนาํภาษาเปาหมาย 
(Target Language) มาใชในการปฏิบัติโครงงานชิ้นนัน้ๆ ดวยความสมัครใจ โดยมีผูสอนเปนผู
สงเสริมใหเกดิงานขึ้น 

ลักษณะเฉพาะของการสอนโครงงานภาษาอังกฤษ 
การสอนโครงงานภาษาอังกฤษมีลักษณะเฉพาะดังที่นกัการศึกษาหลายทานกลาวไว

ดังนี ้
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ริชารดส และแพลทส(Richards and Platts 1997 : 296) ไดใหความหมายไววาการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงาน ก็คือการทํากิจกรรมหนึ่งๆ ซ่ึงมีภาระงานที่สมบูรณแบบสงผลแกกิจกรรม
นั้นๆ และเปนความตองการอันเกิดจากการอยากเรียนรูงานนั้นๆ โดยเฉพาะดวยการปฏิบัติงานทั้ง
เดี่ยวและกลุมภาระงานสวนมากจะอยูนอกชั้นเรียน 

เฮนส  (Haines 1989 : 1-2) ไดใหความหมายการสอนภาษาอังกฤษโครงงานไวเปน
หัวขอดังนี้ 1) เปนการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไมใชเนนหลักสูตรเปนสําคญั 2) เปน
การเรียนแบบรวมมือไมใชเปนการแขงขนั 3) เนนการฝกทักษะไมใชเนนที่โครงสราง 

สโตลเลอร  (Stoller 1997 : 4) ไดใหความหมายการสอนภาษาอังกฤษโครงงานพอ
สรุปไดดังนี้ 1) มุงเนนความสําคัญที่หัวขอเร่ืองมากกวาขอจํากัดของภาษา 2) เนนการเรียนรูแบบ
นักเรียนเปนศนูยกลาง ครูเปนผูใหคําแนะนําและผูอํานวยความสะดวก 3) เนนการเรียนรูแบบ
รวมมือมีการและเปลี่ยนขอมลูและแสดงความคิดเห็นในแบบชวยเหลือกนั 4) มุงเนนการใชเชิง
ทักษะสัมพนัธ  5) เนนกระบวนการเพื่อนาํไปสูผลผลิตโดยสงเสริมการใชภาษาของผูเรียนใหคลอง
และถูกตอง 6) เปนตัวจูงใจกระตุนสงเสริมและทาทาย ใหเห็นคณุคาและเกิดความเชือ่มั่นในตนเอง 

เลกูทค และโธมัส (Legutke and thomas 1991 : 167) ใหความหมายการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงานวาเปนการปฏิบัติงานเตรียมภาระงาน (Pre-task) เพื่อนําไปสูภาระงาน
เปาหมาย (Target-task) ซ่ึงในการปฏิบัติงานเตรียมภาระงาน มีวัตถุประสงคเฉพาะของงาน โดยมุง
ใหสัมพันธกับหัวขอ (Topic) ในการใชทักษะการปฏิบัติในชีวติจริง การติดตอส่ือสารกับเจาของ
ภาษาการฝกรปูแบบภาษาและทักษะทางภาษารวมทั้งการวางแผนและการปฏิบัติตามกระบวนการ 

ฟรายด  บูธ (Fried-Booth 1986 : 5) การเรียนแบบภาษาองักฤษโครงงานนั้นเนนผูเรียน
เปนศูนยซ่ึงตางจากการสอนแบบผูสอนเปนผูบอกหรือสอน ดังนั้นผูสอนควรตองปรับทัศนคติ หรือ
ความคิดใหยืดหยุนตองานทีผู่เรียนทําเพราะวาโครงงานนั้นๆ ไมไดออกมาจากหลักสูตรหรือ
แบบเรียนแตออกมาจากลักษณะของตวัโครงงานเอง อยางไรก็ตามจะตองมีการวางแผนศึกษาและมี
การประเมินตลอดโครงงาน 

เสงี่ยม  โตรัตน (2542 : 2 ) โครงงานจะตางไปจากหนวยการสอนที่มุงใหผูเรียน เรียนรู
งานทุกอยางเหมือนกนั โดยท่ีครูเปนผูวางแผนการเรียนแตโครงงานจะวางแผนโดยผูเรียน โดยมคีรู
เปนผูช้ีแนะแนวทางเลือกใหและมกีิจกรรมหลากหลาย 

ฮิล (Hill 1999 : 46) ไดใหความหมายพอสรุปไดดังนี้ 1) เปนการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศนูยกลาง (Child-centred) ซ่ึงครูอาจจะตองมีสวนรวมดวย 2) เปนการเรียนการสอนที่
เนนเนื้อหาเปนสําคัญ (Content-based) ในเรื่องการปฏิบัติโครงงานใหสอดคลองกับหัวขอและนํา
ทักษะทางภาษามาใชในการปฏิบัติงาน 3) เปนการบูรณาการ (Integrated) เนื้อหาการเรียนในเรื่อง
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ตางๆ เขาดวยกันโดยใชภาษาอังกฤษในการดําเนินงาน 4) เปนเรื่องเกี่ยวกับการศกึษา (Educational) 
อยางแทจริงในการใชภาษาทั้งหมดซึ่งไมเหมือนกับการเรียนภาษาที่แยกออกมา 

สรุปจากลักษณะโครงงานเบื้องตนครูเปนผูที่มีบทบาทในการทําความเขาใจเนื้อหา        
โครงงานและสามารถถายทอดแนวทางในการปฏิบัติงานโครงงาน โดยดงึความสนใจสภาพ
ส่ิงแวดลอมและภาษาเปาหมายออกมาจากความตองการที่แทจริงของตัวผูเรียนได 

ลําดับขั้นในการทําโครงงานภาษาองักฤษ 
               มีผูเสนอลําดับขั้นในการทําโครงงานวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี ้

เสงี่ยม  โตรัตน (2542 : 3-5 ) ไดแบงลําดับขั้นสําคัญ 3 ขั้น ในการทําโครงงานดังนี ้
1. ระยะที่ 1 ขั้นเริ่มตน (Get Start) เปนขั้นทีผู่สอนสํารวจภูมิหลังความรูความสนใจ

ของผูเรียนแตละบุคคลผูเรียนจะตองนํากิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความคิดของตนผูปกครองผูเรียน
จะไดรับจดหมายใหมีสวนรวมดวย 

2. ระยะที ่ 2 งานนอกชั้นเรียน (Field work) เพื่อใหผูเรียนมีความรูกวางขึ้น ผูเรียน
ควรมีโอกาส ไดศึกษานอกชั้นเรียนในรูปของการปฏิบัติงาน หรือศกึษานอกเหนอืจากสิ่งที่รับรูใน
ช้ันเรียน 

3. ระยะที ่3 สรุปและเสนอ ระยะสุดทายนี้แบงเปนการทํากิจกรรมยอย 2 ประเภทคือ 
การสรุปและเทคนิคเฉพาะตวัในการเสนอความรูใหม 

คารโมนา (Carmona และคณะ 1991 : 45) ไดเสนอขั้นตอนดังนี ้
1. การดําเนินแผนงานในหองเรียน ซ่ึงเปนการเริ่มตนดวยการอภิปรายแนวคิดเรื่อง

โครงงาน และตามดวยการแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะในหวัขอ ขอที่ตนสนใจ 
2. การดําเนินแผนงานนอกหองเรียน ซ่ึงเปนการนําหวัขอที่คิดไวในขั้นตนมาทํา

โครงงานโดยการสงเสริมและสนับสนุนกันในกลุมนักเรียน ซ่ึงเปนการสงเสริมการมีปฏิสัมพันธ
กัน 

3. การตรวจสอบโครงงาน ซ่ึงเปนขั้นตอนสําคัญซึ่งครูจะตองใหขอมลูยอนกลับแก
นักเรียนและจะตองมีการอภปิรายรวมกนัทั้งครูและนักเรียนในเรื่องการปฏิบัติโครงงาน 

ฟรายด  บูธ (Fried-Booth 1986 : 6) ไดเสนอขั้นตอนการทําโครงงานแบบเต็มรูปแบบ
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ประกอบดวย 

1. การเตรียมงานในหองเรยีน (Classroom planning) นักเรียนจะตองทํางานรวมกัน
รวมทั้งครูดวย อภิปรายกันถึงเนื้อหาและขอบเขตของโครงงานและสรรหาภาษาเฉพาะที่จะใช
ตัวอยางอุปกรณที่จะเปนที่จะไดมาซึ่งโครงงาน เชนตําราเลมเล็กๆ , แผนพับ, ภาพประกอบเปนตน 
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2. การปฏิบัติโครงงาน (Carrying out the project) นักเรยีนเคลื่อนยายออกจากนอก
หองเรียนทํางานที่ไดเตรยีมไว เชน การออกสัมภาษณการบันทึกขอความตางๆ บทภาพและอุปกรณ
ที่เห็นไดดวยตาเปลาส่ิงสําคัญของขั้นตอนนี้ก็คือ นักเรยีนตองไดฝกทัง้ 4 ทักษะคือ อาน เขียน พดู 
และฟง โดยบูรนาการตามธรรมชาติ 

3. การทบทวนและรายงานการทํางาน (Reviewing and monitoring the work) 
ขั้นตอนนี้ประกอบดวยการอภิปรายและการสะทอนผลงาน ทั้งสองอยางนี้อาจจะทาํในชวงดําเนนิ
โครงงานหรือหลังจากจบโครงงานแลวกไ็ดเชน ครูเปนผูวิจารณงานและใหแนะนําวิเคราะหงาน
กันเองภายในกลุม ตรวจสอบงานกันเองโดยการรวมมือกัน 

ริชารด และแพลทส  (Richards and Paltts 1997 : 295-296) ไดกลาวถึงขั้นตอนการ
สอนภาษาอังกฤษโครงงานประกอบดวย 

การวางแผนในชั้นเรียนครูและนักเรยีนเลอืกและตัดสินใจวางขอบขายของงาน 
ออกสูนอกชั้นเรียน คือการปฏิบัติภาระงานที่ไดวางแผนไว 

3.   ทบทวนและตรวจสอบ คือการนําผลมาอภิปรายและตรวจสอบโดยครูและการ
รวมมือกันในชั้นเรียน ซ่ึงจะตองดําเนินการทั้งระหวางปฏิบัติงานและสิ้นสุดงาน 

สโตลเลอร (Stoller 1997 : 6-9) ไดพัฒนากิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงานออกเปน 10 
ขั้นตอน  

1. ขั้นตกลงเลือกหัวขอ 
2.  ขั้นกําหนดผลสําเร็จ 
3. ขั้นรวบรวมขอมูล 
4. ขั้นผูสอนใหขอมูลทางภาษาเพื่อเตรียมพรอมในการปฏบิัติงานขั้นที5่ 
5. ขั้นรวบรวมขอมูล 
6. ขั้นผูสอนใหขอมูลทางภาษาเพื่อเตรียมพรอมในการปฏบิัติงานขั้นที่ 7 
7. ขั้นจัดเรยีงและวิเคราะหขอมูล 
8. ขั้นผูสอนใหขอมูลทางภาษาเพื่อเตรียมพรอมในการปฏบิัติงานขั้นที่ 9 
9. ขั้นนําเสนอผลงาน 
10. ขั้นประเมินโครงงาน  
โดยสรุปเปนแผนภูมิ ดังแผนภูมิที่ 5  
 

                  สรุปขั้นตอนการดําเนินงานการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน มี 3 ขั้นตอนใหญๆ ดวยกนั
คือ 1) การทําความเขาใจโครงงานพรอมทั้งเลือกหัวขอโครงงานตามความสนใจ 2) การปฏิบัติงาน
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ตามแผนงานที่ไดวางไว  และ 3) การสรุปงานดวยวธีิการที่หลากหลาย ทั้งสามขั้นตอนที่กลาวถึง
ตองเล็งถึงการนําภาษาอังกฤษมาใชในการดําเนินโครงงานภาษาอังกฤษทุกขั้นตอนเปนสําคัญ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
 
 
 
 
แผนภูม ิ แสดงขั้นตอนปฏิบัติงานภาษาอังกฤษโครงงาน 

              ขั้นที่ 1 
ตกลงเลือกหัวขอ 

ขั้นที่ 2 
กําหนดผลสําเร็จ 

ขั้นที่ 3 
รวบรวมขอมูล 

ขั้นที่ 10 
ประเมินโครงงาน         

ขั้นที่ 9 
นําเสนอผลงาน 

ขั้นที่ 7 
จัดเรียงและวิเคราะหขอมูล 

ขั้นที่ 5 
รวบรวมขอมูล 

ขั้นตอนที่ 8 
ผูสอนใหขอมูลทางภาษา 

เพ่ือเตรียมพรอมในการปฏิบัติงานขั้นที่ 9 

ขั้นตอนที่ 4 
ผูสอนใหขอมูลทางภาษา 

เพ่ือเตรียมพรอมในการปฏิบัติงานขั้นที่ 5 

ขั้นตอนที่ 6 
ผูสอนใหขอมูลทางภาษา 

เพ่ือเตรียมพรอมในการปฏิบัติงานขั้นที่ 7 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

128

ที่มา : Stoller, Fredricka L. “Project Work : A means to Promote Language Content.” English 
Teaching Forum 36 ( October 1997), 2 – 9. 
  

                    รูปแบบของการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงาน 
มีผูใหแนวความคิดเรื่องรูปแบบการจัดกจิกรรมภาษาอังกฤษโครงงานตามลักษณะ

มุมมองตางๆ กันดังนี ้
เฮนรี (Henry 1994 : 13-17) ไดจัดรูปแบบกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงานตามระดับ

การวางโครงสราง (Degree of structure) ดังนี้ 
1. โครงงานแบบกําหนดโครงสราง (Structured Project) คือโครงงานที่ผูสอน 

ตัดสินใจ กําหนดหวัขอ การวางโครงราง อุปกรณ วิธีการ และการนําเสนอ 
2. โครงงานแบบไมกําหนดโครงสราง (Unstructured Project) คือ โครงงานที่ 

ผูเรียนเปนผูตดัสินใจ กําหนดหัวขอ วางโครงราง และวธีิการ รวมทั้งหาอุปกรณดวยตนเอง 
3. โครงงานแบบกึ่งกําหนดโครงสราง (Semi-structured Project) คือโครงงานที่ 

ผูเรียนและผูสอนรวมกันตัดสินใจ 
เฮนส (Haines 1989 : 1) ไดจัดรูปแบบกจิกรรมภาษาอังกฤษโครงงานตามประเภทการ

ทํางาน ดังนี ้
1. โครงงานประเภทขอมูล หรือการวิจยั (Information or Research Project) คือการ

ทําโครงงานในลักษณะของการทําวิจยั จากการคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลหลายๆ แหลง 
2. โครงงานประเภทสํารวจ (Survey Project) คือการทําโครงงานโดยรวบรวมขอมูล

จากการสํารวจขอมูลจากบุคคล เชน ทําแบบสอบถาม การสัมภาษณ       
3.  งาน เชนโครงงานประเภทผลผลิต (Production Project) คือการนําเสนอขอมูลใน

รูปผลงาน เชน ปายนิทรรศการ วีดีโอ รายการวิทยุ รายงาน และแผนพบัเปนตน 
4. โครงงานประเภทการแสดงและการจัดการ (Performance Project และ 

Organization Project) คือ การนําเสนอขอมูลในรูปของการปฏิบัติ เชน รายงานหนาชั้น จัดแฟชั่น
โชว โตวาที จดัชุมชน สนทนาโตะกลม 

เลกุทคและโธมัส (Lequtke and Thomas 1991 : 160-161) ไดจัดรูปแบบของกิจกรรม
ภาษาอังกฤษโครงงาน สําหรับการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศดังนี ้

1. โครงงานแบบติดตอกับเจาของภาษาโดยตรง (Encounter Project) ซ่ึงอาจจะเปน
ช้ันเรียนในประเทศเจาของภาษาหรือไมใชประเทศเจาของภาษาแตการไดขอมูลตองเปนการติดตอ
กับเจาของภาษาโดยตรงเชน การสํารวจการใชภาษาอังกฤษที่สนามบนิ 
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2. โครงงานแบบคนควาจากหนังสือ (Text Project) เปนการทําโครงงานโดยรวบรวม
ขอมูลจากหนงัสือ นิตยาสาร วารสาร และส่ิงตีพิมพตางๆ 

3. โครงงานแบบโตตอบทางจดหมาย (Class Correspondence Project) เปนการได
ขอมูลดวยการโตตอบทางจดหมายกับเจาของภาษา หรืออาจจะเปนสื่ออ่ืนๆ ก็ได 

 ฟรายด  บูธ (Fried-Booth 1986 : 7) เสนอกิจกรรมเปนรูปแบบ ซ่ึงสรุปไดจากแผนภูมิ
ที่ 6 เปน2 รูปแบบ คือ1 ) แบบกิจกรรมเสริมโดยการใชภาษาเปน2 ลักษณะคือควบคุม กับ ควบคุม
นอย 2 ) แบบเต็มรูปแบบ โดยการใชภาษาเปนแบบอิสระ   
ควบคุมการใชภาษา 
(Controlled use of language) 
 
 
 
 
 
 
เช่ือมโยงกิจกรรม(โดย
ควบคุมนอย) (Bridging 
activities) (less controlled) 
 
 
 
 
 
 
ใชภาษาอยางอิสระ 
(Free use of language) 

-กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร 
(Communicative activities) 
-บทบาทสมมุติ 
(role play) 
-เรื่องจริงแบบสั้น 
(mini real-word tasks) 
-งานที่มอบหมาย 
(assignments) 
-การเลียนแบบ 
(Simulations) 
-วีดีโอ 
(Video) 
-งาน/อุปกรณของจริงที่สามารถนํามา
หองเรียนได หรือโครงงานสั้นๆ 
(work/authentic materials brought to 
class ; small project) 
 
-โครงงานแบบเต็มรูปแบบ 
(Full-scale project) 

ตัวอยาง เกมเติมขอมูลในชองวาง 
(information-gap games) 
ตัวอยาง การซื้อของ 
(Shopping) 
ตัวอยาง จดตารางรถไฟจากสถานีรถไฟ 
(getting train times from the station) 
ตัวอยาง คนควาในหองสมุดม รายงาน 
 
ตัวอยาง แผนหนาหนังสือพิมพ 
(Newspaper front page.) 
 
 
ตัวอยาง ฉลากอาหาร : pin and tread 
display 
 
 
 
ตัวอยาง ผูนําทางคนพิการ ( Good 
wheelchair guide ) 

แผนภูมิ ลําดับขั้นการนําเสนอกิจกรรมแบบแยกยอย เร่ิมจากระดับควบคุมภาษาถึงใชภาษาอิสระ 
ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 7. 

 
               ขอด ีหรือประโยชนของการทําโครงงาน 

               ไดมผูีกลาวถึงขอดี หรือประโยชนทีไดจากการทําโครงงานพอสรุปไดดังนี ้
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ฟรายด  บูธ (Fried-Booth 1986 : 7 - 8) การทําโครงงานกอใหเกดิประโยชนกับตัว
นักเรียน 

1. เปนการสงเสริมให นกัเรียนไดใชภาษานอกหองเรียนไปสูโลกกวาง 
2. โครงงานชวยเชื่อมโยงชองวางระหวาง การเรียนภาษา กบัการใชภาษา 
3. เปนสิ่งที่มีคาในการขยายวงกวางของการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารซึ่งไดมาจากใน

หองเรียนออกจากแรงกระตุนที่มีอยูในโครงงานเอง 
เฮนส (Haines 1989 : 3) ไดกลาวถึงประโยชนที่เกิดจากตวันักเรียนโดยตรงดังนี ้
1. นักเรียนไดสัมผัสกับเรื่องที่เปนจริง 
2. นักเรียนมีสวนรวมในการดาํเนินกจิกรรม 
3. ไดแสดงออกซึ่งความสามารถของเด็กทุกคนโดยไมคํานึงถึงความสามารถทาง

ภาษา 
4. ไดนําภาษามาบูรณาการในโครงการชวยใหเกิดความเชือ่มั่นในการใชภาษา 
5. กอใหเกิดความสมดุลในเนือ้หาทั้งความคลองแคลวและความถูกตอง 
6. เปนสิ่งที่ชวยใหผอนคลายจากการแบบปกติ 
เสงี่ยม  โตรัตน (2542 : 12) โครงงานที่สอนเปนระบบชวยเสริมสรางความรูและทักษะ 

ความรูไดแกความรูในขอมูลสาระตางๆ ทักษะไดแก ทักษะพืน้ฐาน เชน การฟง พูด อาน เขียน วัด 
นับ การจัดเกบ็ขอมูลเปนตน ทักษะทางสังคม เชนการทํางานรวมกนั การตอรอง ทักษะระหวาง
บุคคล เชนการรูจักใหและรับ ใหเกยีรติตอกัน สรางความประทับใจและกําลังใจ 

สรุปไดวาการเรียนการสอนโครงงานภาษาอังกฤษกอใหเกิดประโยชนแกตวัผูเรียนเอง
ทั้ง    3 ดานคอื 1) การเรียนรูภาษา ควบคูเนื้อหาสาระอืน่ 2 ) การมีปฏิสัมพันธกับสังคม และชุมชน 
3)  การสรางสรรคงานอยางเปนระบบ และมีโครงสราง 

ปญหาและอุปสรรคของการทําโครงงาน 
     ไดมีผูกลาวถึงปญหาและอุปสรรคในการทําโครงงาน พอสรุปไดดังนี ้
ฟรายด  บูธ (Fried-Booth 1986 : 11 - 12) ไดกลาวถึงปญหาสําหรับครู 
1. การจัดการ (Organization) โครงงานสรางสรรขึ้นเพื่องานพิเศษ ครูจะตองเตรยีม

พบกับเรื่องยาก คือตองทําแผนการสอนอยางสม่ําเสมอและการเตรียมตัวรวมถึงการทําเครื่องหมาย
กํากับไว โครงงานยังมีขอผูกมัดเพิ่มเติมอีก เชน การตดัตอตางๆ และการหาแหลงขอมูลสําหรับสื่อ
อุปกรณ 

2. การตรวจสอบ (Monitoring) การที่นักเรยีนใชภาษาหองเรียนจําเปนทีค่รูจะตองเขา
ไปเกี่ยวของและรูวาพวกเขากําลังทําอะไร นั่นหมายความวาครูตองมีกลยุทธในการที่จะตรวจสอบ
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การเรียนของนักเรียนวาไดยินไดเขาใจอะไรบาง และบางครั้งนกัเรียนอาจจะพูดออกมาขณะที่
ทํางานโครงงาน การตรวจสอบบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นจากนักเรยีนเอง โดยการทํารายการตรวจสอบ 
เชน คําศัพทใหม, สํานวนภาษาพูด  และรูปแบบการรายงานโครงงานนักเรียนอาจจะไดใช  
โสตทัศนูปกรณในการชวยนําเสนองานดวย 

3. ปญหาสวนบุคคล (Personal problems) ครูจําเปนที่จะตองพรอมเสมอในการที่จะ
ชวยนกัเรียนในทุกขั้นตอนของโครงงาน หรือแมแตการขาดความสนใจและการใหแรงกระตุนใน
กลุมของนกัเรยีนเอง โดยทัว่ไปการขาดแรงกระตุนเปนผลมาจากถูกจาํกัดมากเกินไป เชน มีความ
ตั้งใจมากเกินไปในการทีจ่ะทําโครงงานตามขั้นตอนของโครงงานกลัวการที่จะสามารถตอสูกับ
ความตองการภาษาใหม  ผิดหวังกับลักษณะเดนเฉพาะของงาน เชน การสัมภาษณไมประสบ
ผลสําเร็จ 

เฮนส (Haines 1989 : 7-8) ไดกลาวถึงปญหาซึ่งอาจเกดิขึ้นทั้งกับคร ูและนกัเรียนสรุป
จากหวัขอดังนี ้

1. นักเรียนขาดความสนใจและแรงจูงใจ 
2. นักเรียนบางคนอาจไมบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 
3. นักเรียนใชภาษาแมมากกวาภาษาอังกฤษ 
4. ครูมีความกังวลในเรื่องขอผิดพลาดของนกัเรียนมากเกนิไป 
5. นักเรียนไมคํานึงถึงเรื่องที่วาโครงงาน เปนการปฏิบัติงานที่ตองลงมือ 

กระทําจริง 
6. ครูไมสามารถใหนกัเรียนออกปฏิบัติงานนอกหองเรียนได 
7. ความรวดเรว็การทํางานของกลุมนักเรียนแตละกลุมไมเทากัน 
พรรณี  บวัโต (2542 : 19) ไดเสนอแนะถงึปญหาบางประการที่ควรคาํนึงถึงในการทํา

ภาษาอังกฤษโครงงานดังนี ้
ผูเรียนขาดแรงจูงใจและความสนใจ สาเหตุอาจเนื่องมาจากวุฒภิาวะของผูเรียน ความ

ไมคุนเคยหรือไมเคยชินกับการทํางานอยางอิสระซ่ึงตองอาศัยความรับผิดชอบตนเองและรวม
รับผิดชอบงานของหมูคณะรวมทั้งความตางกันในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 

สาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ครูผูสอนอาจชี้นําผูเรียนมากเกินไปและไมยอมให
ผูเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการตดัสินใจตั้งแตเร่ิมตน ในทางตรงกันขามครูผูสอนอาจละเลยไม
สนใจผูเรียนมากเกินไป ก็เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูเรียนบางคนที่มีศกัยภาพดอยกวาเพื่อนสมาชิก 
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ผูเรียนบางคนขาดทักษะความสามารถทางภาษาในการทาํภาษาอังกฤษโครงงานจําเปน
ที่ครูผูสอนตองกระตุนสงเสริมใหผูเรียนไดใชศักยภาพใหมากที่สุด การกระจายกลุมความสามารถ
ของผูเรียนก็เปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนชวยเหลือซ่ึงกันและกนั 

สรุปปญหาที่อาจเกิดขึน้ไดทัง้กับตัวครูและนักเรียน ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โครงงาน ปญหาสําคัญที่สุดก็ควรจะเปนทีค่รูในการที่จะตองปรับพฤติกรรมการเรียนการสอนแบบ
ใหมดังนี้ 1) เนนการเรยีนการสอนที่เปนรูปแบบปฏิบัติงานจริง 2) สงเสริมการทํางานเปน
กระบวนการ3) เปนผูอํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษาหรือบอกแหลงคนควาขอมูลใหแกนักเรียน
ได 4 )เปนผูคอยตรวจสอบนักเรียนอยางมียุทธวิธี 

การวัดและประเมินผลโครงงาน 
 การวัดและประเมินผลถือวาเปนสิ่งสําคัญในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โดยมีผูกลาวไว ดังนี ้
เฮนส (Haines 1989 : 8-9) ไดกลาวถึงการประเมินโครงงานเปนระยะดังนี ้
1. ระหวางการดําเนินโครงงาน (During the project) 

1.1 การตรวจสอบโดยครูควรทําอยางรอบคอบ เชน ประเมินวานักเรียนกําลัง
เรียนรูอะไร จดบันทึกภาษาที่ผิดพลาดพิจารณาสวนไหนที่ควรปรับปรุงแกไข ตรวจสอบการ
รวมมือทํางานระหวางกลุมหรือคู 

1.2 การใชรูปแบบบันทึก ดังตวัอยางขางลางซึ่งแสดงเปนตารางดังนี ้
ตาราง  แสดงการบันทึกการปฏิบัติโครงงานเปนระยะโดยกลุมผูเรียนทาํการบันทึก 

 
Group A 

Monday 5th Oct    1. การอภิปรายเพื่อวางแผนรวบรวมขอมูล : โจสเปนผูหาขอมูลคาใชจายในการเดินทาง 
มาเรียน เขียนจดหมายเพื่อขอขอมูลวันหยุดในสกอตแลนด 

                            2. ปญหา : เวลาไมเพียงพอในการดําเนินการ / ไมสามารถหาที่อยูของเจาหนาที่การทองเที่ยว
แหงสกอตแลนด 

Monday 12th Oct   ………………………………………………………………………………. 
 

 
ที่มา :Haines Simon, Projects For the EFL Classroom (Hong Kong : Thomas Nelson and 
Sons,1989), 9. 
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ตาราง แสดงรูปแบบการบันทึกของครูโดยบันทึกการปฏิบัติโครงงาน ดานความกาวหนา  
                และความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ในแตละครั้ง 
 
วันที่ กลุม ขั้นตอนที่ บันทึก : การบรรลุวัตถุประสงค ความสําเร็จ ความลมเหลว 
5th Oct 
 
 
 
 
 
12th Oct 

A 
 
B 
 
 
C 
…. 

2 
 
2 
 
 
3 
….. 

เปนการอภิปรายที่นาสนใจ : นักเรียนมีสวนรวมทุกคน ปญหา : การบันทึก
แผนการดําเนินงานไมสมบูรณ 
การแบงงานแตละภาระงานใชเวลานาน นักเรียนไมสามารถตกลงไดวาใคร
รับผิดชอบอะไร  เปนกลุมที่เร็วที่สุด : การอภิปรายกอใหเกิดผลระยะสั้น 
นักเรียนกําลังดําเนินการรวบรวมขอมูล 
………………………………………………………………… 

 
ที่มา :Haines Simon, Projects For the EFL Classroom (Hong Kong : Thomas Nelson and 
Sons,1989), 9. 
 

1.3 การใชรูปแบบการบันทึกในการอางอิงในการใหคะแนนโดยแสดงเปน 
ตารางตามตัวอยางขางลาง 

 
ตาราง แสดงรูปแบบการบันทึกในการอางอิงการใหคะแนน 

 
ดานบวก ดานลบ 
1. นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษไดมากขึ้นกวาการ

เรียนภาษาอังกฤษปกติ 
2. อีเลนา และเอนา มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น 
3. โจสแสดงถึงความเปนผูดําเนินการไดดี 
4. นักเรียนฝกปฏิบัติและจัดทําตนฉบับการขอรอง

1. ไมมีนักเรียนในกลุมใดเลยที่ใชภาษาอังกฤษ
ตลอดเวลา 

2. งานเขียนมีขอผิดที่เปนแบบพื้นๆเปนจํานวนมาก
เกิน 

3. นักเรียนจํานวน 3 – 4 คนแทบจะไมทํางานใดเลย 
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แบบสุภาพ 
5. นักเรียนสวนมากไดฝกทักษะการเขียนจดหมาย 
6. นักเรียนเรียนรูคําศัพทเปนจํานวนมาก 

4. โครงงานตองใหครูชวยเตรียมการเปนพิเศษ 
5. ยากตอการคนหาขอมูลแหลงขอมูลที่เหมาะสม

กับระดับ 
ที่มา :Haines Simon, Projects For the EFL Classroom (Hong Kong : Thomas Nelson and 
Sons,1989), 9. 
 

2. หลังการดําเนนิโครงงาน (After the project) 
2.1 โดยการใชแบบสอบถาม ตามตัวอยางสรุปเปนตารางดังนี้ 

ตารางที่   แสดงรูปแบบแบบสอบถาม 
 

1. นักเรียนใหความสนใจกับหัวขอเรื่องอยางไรบาง 
2. ในจํานวน 6 กลุมมีกลุมใดบางที่รวมงานกันดวยดี 

1      2      3      4      5      6 
3. ใชเวลาดําเนินการนานเทาไร 
4. นักเรียนยอมรับการดําเนินโครงงานวาเปนการชวยใหเกิดการเรียนรูหรือไม 

ยอมรับ      ไมยอมรับ 
5. ครูพอใจกับบทบาทของตนเองในการดําเนินโครงงานหรือไม 

พอใจ          ไมพอใจ 
6. โครงงานควรจะไดรับการปรับปรุงเรื่องใดบาง 
 
ที่มา :Haines, Simon. Projects For the EFL Classroom (Hong Kong :Thomas Nelson and 
Sons,1989),10.  

2.2 อภิปรายถึงการปฏิบัติโครงงาน เชน นกัเรียนพอใจโครงงานหรือไม นักเรียน
ไดเรียนรูอะไรใหมๆ บาง กิจกรรมใดที่นักเรียนสนใจ และคิดวาเปนประโยชนที่สุด นักเรียน
สามารถใชภาษาดานใดเพิ่มขึ้นบางกอนทีไ่ดเรียน 

สรุปการประเมินผลโครงงานภาษาอังกฤษ สามารถประเมินผลโดยคํานึงถึงการ
ประเมินตามสภาพจริง ซ่ึงสอดคลองกับการดําเนินงานโครงงานในตัวของโครงงานเองอยูแลวซ่ึง
เราสามารถตรวจสอบ หรือประเมินไดเปนระยะในการปฏิบัติโครงงานครูตองเปนผูเตรียมหรือ
วางแผนแนวทางในการประเมินงาน โดยอาจจะใหนกัเรียนมีสวนรวมในการคิดรูปแบบ หรือเกณฑ
การประเมินกไ็ด 
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แหลงขอมูลการสรางโครงงานภาษาอังกฤษ 
เฮนส (Haines 1989  : 11-12) ไดกลาวถึงแหลงขอมูลในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โครงงาน โดยมีเนื้อหาหลัก พอสรุปไดดังนี้ 
1. จะรวบรวมขอมูลอะไร 

1.1  วัสดุส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพ นิตยาสาร หนังสือ โฆษณา หนังสือแจงขอมูล
ขาวสารของหนวยงานตางๆ 

1.2 อุปกรณบันทกึเสียง เชน เทปบันทึกรายการเปนภาษาองักฤษตางๆ เพลง  
วีดีโอ สารคดี หรือรายการทางทีว ี

1.3 ตัวอยางจริง เชน รูปแบบจดหมาย แบบสอบถาม  
2.  ส่ิงที่อางอิง เชน พจนานกุรม หนังสือหลักไวยากรณตางๆ แบบฝกทักษะอาน เขียน 

หนังสือเกีย่วกบัประเทศอังกฤษ อเมริกา 
3. จะหาแหลงขอมูลที่ไหน 

3.1 โดยการติดตอกับบุคคล 
3.2 ตัวแทนจากหนวยงานตางๆ เชน สํานักงานทองเที่ยว 
3.3 ขอมูลจากสํานักงานที่เปนประเทศที่ใชภาษาอังกฤษ เชน สถานทูต 

4. เครื่องมือ 
4.1 เครื่องมือพื้นฐาน เชน ปากกา ดินสอ 
4.2 เครื่องมือขนาดใหญ เชน ชางภาพ กลอง กลองวีดีโอ เครื่องพิมพดีด 

5. การบันทึกรวบรวมและจดัเก็บขอมูล ซ่ึงหมายถึงผูที่มีหนาที่ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลชวยเหลือซ่ึงกันและกนัระหวางครูและนักเรยีน 

6. การทําโครงงานรวบรวมแหลงขอมูล (สําหรับครูหรือนกัเรียนทีเ่กง) 
ตามแนวคิดของเฮนส ไดพดูถึงแหลงขอมูลไวครอบคลุม สรุปเปนแนวคิดไดวาการทํา

โครงงานใดๆ ควรมีขอคํานึงถึงเรื่องแหลงขอมูลใหชัดเจน โดยการจดัเก็บรวบรวมใหเปนหมวดหมู 
และดําเนินการรวมกันระหวางครู นักเรียน โดยมีการวางแผนดําเนนิการและติดตอกบัผูเกี่ยวของซึง่
อาจจะดําเนินการเปนขั้นตอนแบบโครงงานดวยกไ็ด 

                       การนําเสนอโครงงานภาษาอังกฤษ 
บํารุง  โตรัตน (2543 : 2) ไดกลาวถึงการนําเสนอโครงงานผานสื่อคอมพิวเตอรและ

อินเตอรเน็ต หมายถึงการนาํเสนอสวนหนึ่งของโครงงานหรือโครงงานทั้งหมด เชน แบบฝกหัด 
(Exercises) ที่ครูสรางขึ้นผลงานเขียนของนักเรียน (Writing Project) การแสดงกจิกรรมบทบาท
สมมุติ (Role Play) การแสดงละคร (Drama) หรือแมแตบทเรียนหรือเอกสารการสอนที่ครูสรางขึ้น 
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เชน ใบคําสอน (Sheets) คําบรรยายของครู กําหนดสงงาน บทเพลงประกอบโครงงาน ในแผน CD 
หรือแผนดิสก หรือนําเสนอบนอินเตอรเน็ตโดยนําไฟละแสดงบน Website เชน Website ของ      
โรงเรียนเพื่อใหนักเรยีนสามารถคลิกเขาไปทํากิจกรรมการเรียนตางๆ เชนการทําแบบฝกหัด
เพิ่มเติม หรือแมแตเขาไปด ู เพื่อทบทวนบทเรียน เขาไปชมหรือดูกิจกรรมตางๆ เชน วดีีทัศนละคร
นักเรียนที่บันทึกเทปไวตลอดจน งานเขียนของกลุมนักเรยีนที่ไดรับรางวัล 

ฟลลิปส และคณะ (Phillips and groups 1999 : 13) ไดเสนอถึงการตัดสินใจ เมื่อ
ตองการนําเสนอโครงงานดวยขอคําถาม ดงัตอไปนี ้

1. ตองการนําเสนอใคร พอ แม เพื่อน ครู นักเรียน หรือสูสาธารณชน 
2. ที่ไหน ในหองเรียน หอประชุม โรงละคร กลางแจง หองบันทึกวีดโีอ 

  3. อยางไร การจัดแสดงผลงานถือเปนการเปดตัวหรือการแสดงเกริ่นนํากอนโดยเปน 
การจัดแบบแสดงนิทรรศการศิลปะแนวใหม พรอมทั้งสงบัตรเชิญแขก มีการจัดเครือ่งดื่ม และของ
วางเตรียมไว และพูดคยุจากการที่เปนจิตรกรในการจัดนทิรรศการกอน 

การฉายวดีีโอ ใหชมทําเสมือนหนึ่งเปนชมภาพยนตทีโ่รงหนังโดยมกีารทานขาวโพด
คั่ว หรือ ไอศกรีม 

การแสดงเหตกุารณ เชน งานแสดงบนเวที ก็ควรจะใหมีการสงบัตรเชิญหรือรายการ
พรอมทั้งจัดอาหารเครื่องดื่ม 

ทั้งนักเรียนและครูควรทําแบบสอบถาม หรือมีการตามหาผูมาชมซึ่งบรรยายถึงงาน
แสดงและเปนผูทราบขอมูลมากที่สุด โดยการจัดรางวัลใหดวย 

พรรณี  บวัโต (2542 : 18) กลาวถึงการนาํเสนอโครงงาน หลังจากที่สมาชิกทุกกลุมได
ผลงานขั้นตอนสุดทาย (End Project) จากการทําภาษาอังกฤษโครงงานตามแผนปฏิบัติงานของแต
ละกลุมเสร็จสิ้นแลวครูผูสอนพรอมดวยผูเรียนตองจัดเตรียมสถานที่ ซ่ึงอาจจะเปนหองเรียนหรือ
สถานที่ที่เหมาะสมในหรือนอกอาคารเรียนเพื่อจัดเตรยีมการนําเสนอผลงาน (Presentation) ของ
กลุมสมาชิกของแตละกลุมทั้งนี้ควรมีการประชาสัมพันธใหผูเรียนในโรงเรียนทุกคนไดรับทราบ 
และหากมีความพรอมดานสถานที่ก็ควรเปดโอกาสใหผูเรียนโดยทัว่ไปเขาชมการนําเสนองาน 
รวมทั้งจัดใหมกีารจัดนิทรรศการ (Display) เกี่ยวกบัการทําภาษาอังกฤษโครงงานในบริเวณที่
นําเสนอผลงานดวย 

สรุปการนําเสนอโครงงานนับเปนสิ่งสําคัญในการที่สงเสริมความสําเร็จและให
กําลังใจแกผูเรียนไดมองเห็นภาพลักษณการทํางานของตนและยังไดสูสายตาผูที่เกี่ยวของ ซ่ึงในการ
นําเสนอมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับวตัถุประสงคของผูเรียนและครูรวมกัน และที่สําคัญควรใหเปน
ส่ิงที่ดึงดูดความสนใจ ดวยส่ือ และเทคโนโลยี 
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                   วิธีสอนแบบลําดับขั้นตอนในโครงงาน ฟรายด บูธ( Fried-Booth 1986 : 47) 

    ฟรายด บูธไดนําเสนอเปนรูปแผนภูมิซ่ึงชี้ใหเห็นถึงการไดทักษะทางภาษาในแตละ
กิจกรรม ดังนี ้

 
ขอมูลท่ีครูให     
ขอมูลท่ีนักเรียนให   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงคโครงงานงาน

การนําเสนอและรายงาน

การทํางานกลุม   
การสอนกลุม
เล็ก 

การติดตอกับ     
ภายนอกและ     
การสัมภาษณ 

การอภิปราย
การเจรจา 

การคนหาขอมูล 

ทักษะพูดทักษะพูด ทักษะพูด

โครงสราง
คําถามคําตอบ
อยางเปน
ทางการที่ใชกับ

อานกวาดสายตา
อานเพื่อหาขอมูล
เฉพาะ อาน
ทั้งหมดขอมลที่

 
ทักษะการเขียน 

งานรายบุคคลโดย 
การใชเอกสาร 
อางอิงและอื่นๆ 

การปฏิสัมพันธกับ
ชุมชนอยางเปน
ทางการและไม

การเขียนจดหมาย
เขียนเชิญ 

เขียนนัดหมาย 

การจดบันทึก
การเขียนบท 

การนําเสนองานเขียน เชน
บันทึกประจําวันกรณีศึกษา

การเตรียมข้ันตน การเยี่ยมชม การประชุม
การวิจัยขอมูล เชิญวิทยากรภายนอก 

แนะนําวัตถุประสงค 
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แผนภูมิ แสดงวิธีสอนแบบลําดับขั้นตอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 47. 
 
 
 
               บัญชีรายการทักษะยอย ของฟรายด บูธ ( Fried – Booth 1986 : 49 - 51) 

ฟรายด บูธ (Fried – Booth 1986 : 49)ไดกลวถึงการที่จะใหโครงงานนั้นพัฒนาเรา
จะตองเขยีนเปนรายการทักษะยอยกอนเพื่อช้ีใหเห็นถึงความสอดคลองในการไดมาซึ่งการปฏิบัติ
โครงงานและความสัมพันธทางภาษา ดังแสดงตัวอยางเปนตารางที่ 7 , 8 , 9 และ 10 

 
ตารางที่ 7 แสดงรูปแบบแบบสอบถาม 
               โครงงานกับชั้น ………………… วันที่ ………………………….. 

ทักษะพูด ทักษะฟง ทักษะอาน ทักษะเขียน 
การกลาวเริ่ม 
การแถลง , แจงเห็น

ดวย 
ไมเห็นดวย 
การขอขัดจังหวะ 
การขอโทษ 

หัวขอโดยรวม การอนุมาน 
ลําดับเหตุการณ 
อานกวาดสายตา 
อานหาขอมูลเฉพาะ 
อางอิง 
ขอมูลที่ไมใชถอยคํา 

บันทึก 
จดหมายทางการ 
จดหมายไมทางการ 
คําแนะนํา คําสั่ง 

ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 49. 
 
ตาราง  แสดงบัญชีรายการทักษะยอยของ การฟงและการพูด ที่ใชในการปฏิบัติโครงงาน 
 
ทักษะ / กิจกรรม นัยสําคัญที่ใชในโครงงาน 
แสดงบทบาทสมมติสั้น ๆ 
แสดงบทบาทสมมติยาวขึ้น 
 
 
สถานการณจําลอง 
วีดีโอที่ไมไดออกอากาศ 
การออกตรวจ(ครูเปนศูนยกลาง) 
เชิญวิทยากรภายนอก 

การสัมภาษณบนทองถนน 
การเผชิญหนากับแบบตัวตอตัว 
การสรางความมั่นใจสําหรับสถานการณที่มีความเสี่ยงตอความเขาใจใน 
เนื้อหา 
การเนนการฝกภาษาเฉพาะ 
รูปแบบการสนทนาปราศรัย 
ประสบการณในการลอกเลียนแบบ โดยลําพัง 
การระลึกถึงลักษณะของการสนทนาและภาษาทางกาย 
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การอภิปรายแบบปรามิด 
ใชบัตรแนะที่เปนขอขัดแยง 
ปฏิบัติการทางภาษา 

การจัดการกับการฝกภาษาดวยตนเอง 
การเผชิญหนากับฝายตรงขาม การคัดคาน 
การฝกซักถาม 

ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 49. 
 
ตาราง แสดงบัญชีรายการทักษะการอานทีต่องสัมพันธกันในการปฏิบัตโิครงงาน 

 
ทักษะ นัยสําคัญที่ใชในโครงงาน 
การอานภายในชั้นเรียน 
การอานโดยรวมทั้งหมด 
การอานอางอิง 
การอานขอมูลที่ไมใชถอยคํา 

การสรุปเอกสารที่อาน 
การสรุปเอกสารที่อาน 
พจนานุกรม สารานุกรม หนังสือแนะนําขอมูล 
ตารางเวลา สถิติ แผนที่ 

ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 50. 
 
ตาราง แสดงบัญชีรายการทักษะการเขยีนทีใ่ชในการปฏิบัติโครงงาน 

 
ทักษะ โครงงานที่สัมพันธกับกิจกรรม 

การจดบันทึก 
 
การเขียนจดหมายทางการ / ไมทางการ 
 
 
 
การเขียนปายประกาศ 
การเขียนโดยใชคําพูดตรง และออม 
 
 
ความเหมาะสมของตัวพิมพ และการคัดลอก 

การบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณและการไปปฏิบัติจริง 
คํารองขอเขาเยี่ยมชม ขอวิทยากร ขอขอมูล 
การไตถาม 
การเชิญ 
การขอบคุณ 
การจัดแสดงบนผนัง 
บทวีดีโอ 
บทวิทยุ 
การออกแบบแบบสอบถาม 
การนําเสนอและรูปแบบสําหรับลงทายผลิตภัณฑ 

ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 50. 
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ฟรายด บูธ (Fried – Booth 1986: 50) ไดเสนอแนวทางเพิ่มเติมในการแสดงรายการ
ทักษะยอยตางๆ โดยการแสดงรายการแบงตามโครงสรางภาษา และหนาที่ภาษา เพือ่ที่จะชวยใหเรา
ไดเหน็ถึงภาษาที่ใชในการปฏิบัติโครงงาน ไดอยางชัดเจน ดังตารางที่ 11 

 
 

 
ตาราง แสดงบัญชีรายการทักษะยอยตามโครงสรางและหนาที่ใชในการปฏิบัติโครงงาน 

 
โครงสราง หนาที่ สื่อที่ใช 
I wonder/was wondering 
If/whether it is convenient/ If would be 
convenient for you… 
Would you mind answering 
A few questions? 
Excuse me… 

การกลาวเริ่ม 
การสัมภาษณ 
 
 
 
กลไกการขัดจังหวะ 

บทบาทสมมติ 
บัตรคําแนะ 
สถานการณจําลอง 
 
 
บทบาทสมมติ 

     ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 51.               
สรุปการทําเคาโครงการสอนแบบลําดับขัน้ตอน และตารางแสดงบัญชีทักษะยอยของ  

ฟรายด – บูธ ชวยสงเสริมใหเห็นถึงขั้นตอนการทําโครงงานและทักษะที่ใชในการปฎิบัติ ควบคูกบั
การไดภาษาทีต่องการตามลักษณะงาน  และยังใชเปนแนวทางในการตรวจสอบภาษาที่ไดใชใน   
แตละโครงงานวาสัมพันธกนัเชนไร พรอมทั้งเปนแนวทางในการทําโครงงานอื่นๆตอไป 

 
                     ตัวอยางการสอนโครงงานภาษาอังกฤษ 
ฟรายด บูธ (Fried – Booth 1986 : 51 - 54) เสนอตัวอยางการแสดงวิธีทาํโครงงานเมล็ด

พันธ (Seed Project) ซ่ึงเปนรายละเอียดเกีย่วกับการจัดการ กระบวนการ วิธีสอนแบบลําดับขั้นตอน 
และบัญชีรายการทักษะยอย รวมทั้งบัตรบันทึกการสังเกตของนักเรยีน ตามที่ไดแสดงเปนแผนภูมิ 
ทักษะทางภาษา กับวิธีสอนตามลําดับขั้นตอน (แผนภูมิที ่8)และตารางที่ 12 – 14 ดังนี้            
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ทักษะทางภาษา กับ วิธีสอนแบบลําดับขัน้ตอนในโครงงาน การปลูกถั่วเขียว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงคโครงงานการปลูกถั่วเขียว

 

 

ทักษะเขียน
เขียนจดหมายถึง 
ผูขายเมล็ดพันธ 

 

 

 

 

การเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตของตนไม

การเขียนเชิญนักเรียนคน
อื่นมาดูตนไม 

ทักษะฟง
การดูวีดีโอรายการ 

ทําสวน 

การบันทึก
แสดงกราฟและวาดภาพ 

การจัดแสดงบนผนัง
และแสดงกราฟ 

 

นักเรียนอภิปรายเพื่อ
แนะนําถึงวัตถุประสงค

ทักษะพูด
การโทรหาผูขาย 

เมล็ดพันธ 

นักเรียนฟงคําบรรยาย
แตละคนถึงรายละเอียด

ของตนไม

 

 
การไปเยี่ยมชม 

สถานที่เพาะตนไม 

ทักษะการอาน
รายการสินคาและ 

แผนพับ 

การเตรียมคําถามในการไป
เยี่ยมชมสถานเพาะตนไม
และเลือกพันธไม 
ที่จะปลูก 

การอานเอกสารอางอิง 
เพิ่มเติม เชน             
ตําราและหนังสือเรียน 

การเตรียมเบ้ืองตน
การขอขอมูลและอื่นๆ 
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แผนภูมิ  แสดงทักษะทางภาษากับวิธีสอนแบบลําดับขั้นตอนในโครงงานการปลูกถ่ัวเขียว 
 ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 51. 
 
 

                                      บัญชีรายการทักษะยอย 
 ตารางแสดงรายการทักษะยอย ในการปฏิบัติโครงงานปลูกถ่ัวเขียว 
โครงการที่ใชกับหอง 2 : Plant Growing (การเติบโตของพืช)    วันที…่………………… 
ทักษะการพูด ทักษะการฟง ทักษะการอาน ทักษะการเขียน 
การกลาวเริ่ม 
การแจง แถลง 
เห็นดวย 
ไมเห็นดวย 
กลาวขอขอมูล 
ถามคําถามทางการ 
ถามคําถามไมทางการ 
การขอบคุณ 
การแนะนํา 

ฟงหัวขอ 
ฟงทั้งหมด 

อานเชิงอนุมาน 
อานแบบกวาดสายตา 
อานเพื่อหาขอมูลเฉพาะ 
อานอางอิง 
ขอมูลที่ไมใชถอยคํา 
ลําดับเหตุการณ 
การจับคู 

การจดบันทึก 
จดหมายทางการ 
คําแนะนํา 
จดหมายไมทางการ 
การบันทึกที่ไมใชถอยคํา 

ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 52. 
 
ตารางแสดงรายการทักษะยอยในการปฏิบัติโครงงานปลูกถ่ัวเขียวแบบแสดงโครงสรางและหนาที ่

 
โครงสราง หนาที่ สื่อที่ใช 
Imperatives e.g. water 
Daily, keep away from 
Direct sunlight 
My plant’s (bigger than/smaller 
than) yours 

คําแนะนํา  คําสั่ง 
 
 
การเปรียบเทียบ 

เกม เชน Simon says 
 
การทําแบบจําลองกระดาษที่มีขนาด
ตางกัน เพื่อใชสําหรับฝกอยาง
รวดเร็วตามโครงสราง 

ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 52. 
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ตารางแสดงรายการทักษะยอย ในการปฏิบัติโครงงานปลูกถ่ัวเขียว 

 
ทักษะการพูด ทักษะการฟง ทักษะการอาน ทักษะการเขียน 
มีนักเรียนกลาวแนะนํา
ตัวเองที่สถานเพาะพืช 
ถามคําถามที่ไมเปน 
ทางการและคําตอบ 

แสดงใหเห็นการออกเสี่ยง
ที่ยังไมเปนมาตรฐานของ 
UK 

อานบัญชีเมล็ดพันธุ 
ตําราอางอิง 
วิชาเฉพาะ 
ขึ้นอยูกับระดับของ
นักเรียน 

ทําชารท บันทึกการเติบโต
ของพืชที่ใชทั้งถอยคําและ
ไมใชกราฟ 
แผนภูมิ 
การวาดและทําปาย 
 

ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 52. 
 
ตารางแสดงการบันทึกการสังเกตของนักเรียน ในการปฏิบัติโครงงานปลูกถ่ัวเขียว 
                                                             บันทึกการสังเกตของนักเรียน 

  
 ช่ือ………………………………….วันที่……………………  หอง……………. 
              ช่ือตนไม ………………………………………… 
 วันที่ปลูก ………………………………………… 
 คําสั่งพิเศษ………………………………………… 
 การสังเกตเปนพิเศษ ……………………………… 
               กราฟแสดงอัตราการเจริญเติบโต 
  ความสูง 
 
 
 
 
                                                                   วันที่ 
                  ภาพแสดงการเจริญเติบโต 
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สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 การเจริญเติบโตเต็มที่ 
 
 

   

 
ที่มา : Fried-Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press,1986), 53. 
                                              โครงงานเมล็ดพันธุพืช ( Seed  Project ) 

ระดับ ปานกลาง 
อายุ  เด็ก – ผูใหญ 
กระบวนการ   
1. บอกนักเรยีนวาหวัขอที่จะอภิปรายคือ พืช ขาว และอาหารถามคําถามนักเรียน เชน 

Have you ever seen (mung beans)? 
Have you ever eaten (mung beans)? 
Have you ever seen (mung beans) growing? 

2. ใหแสดงรูปภาพหรือภาพถายของถั่วเขียว หรือพชื ถาเปนไปได สงเสริมให       
นักเรียนถามคําถามเกี่ยวกับการเติบโตของเมล็ดพันธุหรือพืช เชน  

 Why don’t we grow (mung beans) in the classroom?                    
แลวครูก็ใหคําแนะนําดวยตวัเอง 

3. ครูสามารถนําเอาแผนพับหรือบัญชีเมล็ดพันธุมาในชั้นเรยีน หรืออาจเปลี่ยน                
ใหนกัเรียนเขยีนเกีย่วกับการเพาะเมล็ดพนัธุดวยตัวเขาเอง 1)ไปเยีย่มชมสถานที่เพาะพืชหรือสวนที่
ไดเหน็ผลิตภณัฑในขณะทีร่อแผนพับ จะเปนการสงเสริมความสนใจของนักเรียน 2) เมื่อเมล็ดพันธุ
ที่ไดส่ังไปมาถึงแลว นักเรยีนก็สามารถเลือกไดหลากหลาย 3)ไมครูก็นักเรยีนจะตองนําเอากระถาง
หรือปุยที่สามารถนํามาได หรือขอยืมมาจากบาน ถานักเรียนยังเด็กก็สนับสนุนใหเขาเขียนบันทกึถึง
ผูปกครองโดยใชภาษาอังกฤษ (ซ่ึงเขาสามารถแปลไดถาจําเปน) บอกวาทําไมเขาตองการอุปกรณ
เหลานี้ 4) หลังจากนั้นตัดสนิใจรวมกับนกัเรียนวา จะทาํโครงงานอยางไร เปนกลุม เปนคู หรือเปน
รายบุคคล 

จากนี้ไปก็ทําตามวัตถุประสงคของโครงงาน ขณะที่ตัวกระตุนทางภาษาจะถูกกําหนด
ขึ้นโดยครูหรือนักเรียน เพื่อใหตรงกับการเจริญเติบโตของพืช และภาษาที่ตองการในการแสดงและ
บันทึกการพัฒนาการของพืช 

ตัวอยางงานโครงงานของ ซิโมลา (Simola 1996 : 148) ที่ใหนักเรียนทําในหวัขอ 
Shakespeare’s Henry IV, Part I ไดพูดถึง ขอมูลที่จําเปนตองใชในการทําโครงงาน ดังนี้ 
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1. ขอมูลพื้นฐาน เชน ขอมูลพื้นฐานของประวตัิผูเขียน ศิลป, ดนตรี และการเมือง 
การปกครองในเวลานัน้, ขอมูลเกี่ยวกับงานชิ้นอื่นๆ ของผูเขียน 

2. การคิดวิเคราะหแสดงความคิดเห็นตองาน โดยเฉพาะในเชิงไมเหน็ดวย 
3. การใหความหมาย ของความคิดรวบยอดในวรรณกรรม ความเกีย่วพันของเรื่องโครง 

สรางและอุบายการเขียนเร่ืองสาธิตใหเห็นวาส่ิงเหลานี้เกดิขึ้นในละครอยางไร และจะพบในสวน
ไหนของเรื่อง สรางในความรูซ่ึงแสดงใหเห็นถึงเรื่องที่กําลังพูดถึงและถาจะสอนบทละครใหแก
นักเรียนจะตองครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ ช่ือเร่ือง, ฉาก, มุมมอง, ส่ิงที่พาดพิงถึง, สัญลักษณ, ขอโตแยง
กัน, ลักษณะตวัละคร, ภาพเชิงวรรณกรรม และความคิดรวบยอดของนักเรียนในชัน้เรียน 

4. ยอเร่ืองแตละฉาก ในแตบทความที่ยอมุงเปนที่เหตุผลของฉากนั้นโดยมุงที่ช่ือของฉาก 
และความหมาย ไมใชเปนการเขียนบทสรุปของเรื่องธรรมดา 

5. คําศัพทในแตละฉาก (ควรแสดงเลขหนาและใหความหมายของคําศัพทดวย) 
6. การแนะนําการอาน เร่ิมตนดวยคําถามแตละฉากโดยเตรียมคําตอบ หรือแนวคําตอบ 

โดยใสหนาใหถูกตองสําหรับแตละคําถาม คําถามจะตองมุงที่การแสดงลักษณะนสัิย และเปน
ตัวกระตุนไมใชเปนเคาโครงเรื่อง 

7. การทดสอบและคําถามตางๆ จะตองแสดงถึงละครที่พวกเขาไดอานตามความเขาใจ  
สรางเฉลยสําหรับการทดสอบไวดวย 
 รายการกิจกรรมตางๆ จะตองเขียนใหเสร็จกอนการทํากจิกรรมอานของนักเรียน ขณะที่
กําลังอานและหลังจากที่อานเสร็จแลวกจิกรรมตางๆ จะตองชวยใหนกัเรียนเรยีนรูส่ือตางๆ นักเรียน
ตองสนุก ชอบ และสนใจ (หรือใหไดอยางนอยที่สุด ไมนาเบื่อ) 
 สรุปตัวอยางการทําโครงงานของ ฟรายด – บูธ และซิโมลาชี้ใหเห็นถึงแนวทางในการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงานไดหลากหลายเนื้อหา หลายรูปแบบ จึงขึ้นอยูกบัครูแและนกัเรยีนจะรวมกนั
จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเรียนหรือความตองการของผูเรียน 
……………………………………………………………………………………………………… 
                                                                   หนังสืออางองิ 
บํารุง  โตรัตน.  “การนําเสนอโครงงาน (Project Works) ผานสื่อคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ต” 
                       การสอนภาษาอังกฤษ 2000 : แผนการสอนและโครงงาน. เอกสารประกอบการ   

สัมมนา สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร  
ระหวางวันที่ 27-29 กันยายน 2543. 

พรรณีย  บวัโต.    “ภาษาอังกฤษ English Project Work. อ 023 และ อ 029” การพัฒนาหลักสูตรและ 
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                    การสอนโดยเนนผูเรียนเปนศนูยกลาง. เอกสารประกอบการประชุมเชงิปฏิบัติการ  
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร ระหวางวันที่ 
4-5 ตุลาคม 2542, 1-39. 

เสงี่ยม  โตรัตน.  “โครงงาน : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ” การพัฒนาหลักสูตรและการสอนโดยเปนผู       
                         เรียนเปนศนูยกลาง. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภาควชิาหลักสูตร   
                        และวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางวนัที่ 4-5 ตุลาคม     
                        2542. 
Fried – Booth, Diana L.  Project Work. 3nd Ed. Oxford : Oxford University Press, 1988. 
Hanies,Simon. Projects For the EFL Classroom. Hong Kong : Thomas Nelson and Sons    
                 Ltd., 1986. 
Henry, Jand. Teaching Through Projects. London : Kogan Page Limited, 1994. 
Hutchinson, Tom. Project English 1 : Teacher’s book 2nd Ed. Oxford : oxford University  
                 Press, 1985. 
Legutke,M and Thomas.H. Process and Experiences in the Language Classroom. Harlow : 
Longman, 1991. 
Phillips, D.,Burwood,S. and Dunford,H.  Project with young leamers. Hong Kong :Oxford 

University Press, 1999. 
Richards, Jack C. John and Platts. Dictionary of Language Teaching & Appiled Linguistice. 2nd 

Ed. Longman Group UK Ltd., 1992. 
Simola, Robert. Teaching in the Real World. Teacher Ideas Press, 1996. 
Stoller, Fredricka L. “Project Work : A Means to Promote Language Content.” English Teaching 

Forum 36 (October 1997) : 2 – 9. 
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หัวขอท่ี 2     ตัวอยางการสอนภาษาอังกฤษโครงงานดวยหนังสือพิมพ 
ระยะเวลา  3  ช่ัวโมง 
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
  เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ผูเขารับการอบรมมีความสามารถ 

1. บอกถึงแนวทางในการสอนภาษาอังกฤษโครงงานดวยหนังสือพิมพได 
2. นําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนได 

เนื้อหาการฝกอบรม 
  ความเขาใจพืน้ฐานในเนื้อหาจากสื่อภาษาไทย เปนแรงจูงใจ จะพฒันา
ความสามารถในการติดตามเรื่องราวจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษไดเปนอยางดแีละรวดเร็ว วิธีการ
ที่มีระบบที่จะพัฒนาความสามารถผูเรียนไดดี คือ ขบวนการ Project Work 
วิธีการอบรม 

1. บรรยาย และถาม-ตอบปญหา 
2. แสดงตัวอยาง 

อุปกรณ – สื่อ 
1. คอมพิวเตอร 
2. วิดีโอ , โปรเจคเตอร 
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การสอนโครงงานภาษาองักฤษดวยหนังสอืพิมพ 

1. ความเปนมา 
เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ใชกนัมากในยุคของขอมูลขาวสาร จะเห็นไดวาใน

วงการตางๆ ในโลกใชภาษาอังกฤษกันมากที่สุด เชน รอยละหกสิบในวงโฆษณา รอยละเจด็สิบใน
วงไปรษณีย รอยละ แปดสิบในวงสนทนา ทางโทรศัพทระหวางประเทศ และรอยละแปดสิบของ
การเก็บขอมูลของบริษัทตางๆ ทั่วโลก 

เพื่อเปนการพฒันาประเทศใหอยูในยุคขอมูลขาวสารไดอยางเทาทัน นบัเปนความ
จําเปนที่จะตองพัฒนาบุคคลของประเทศใหมีความสามารถทางภาษาอังกฤษใหอยูในระดับที่จะ
สามารถจะติดตอส่ือสารได โดยสามารถรับสารและสงสารมีความรูความเขาใจสารสนเทศตางๆ ได
เปนอยางดี กลาวคือ รูพอที่จะเลือกสรรสารสนเทศมากอใหเกดิ ประโยชนแกการพัฒนา ความรู 
ความคิดของคนในบริบทโลกได อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศในทีสุ่ด และการพฒันาบุคคลนั้น 
ยิ่งเริ่มไดในวัยเยาวเทาไร ยิ่งเปนการดีเทานัน้ จึงตกเปนหนาที่ของผูสอนในสถาบันการศึกษาที่จะ
เร่ิมนําขอมูลขาวสารประเภทภาษาอังกฤษที่สะดวกที่สุด งายที่สุด ถูกทีสุ่ด และมีรูปแบบเปนแบบ
แผนมาตรฐานอันที่จะพฒันาไปสูขาวสารประเภทอื่นๆ ในขั้นตอๆ ไป 

จะเห็นไดวาหนังสือพิมพภาษาอังกฤษเปนสารสนเทศที่ทรงคุณคามากดวยเหตุผล
สําคัญสองประการคือ 

1. หนังสือพิมพเปนสื่อ Authentic ที่หาไดงายท่ีสุดเนื่องดวยรูปแบบที่เปนแบบแผน
มาตรฐานอันที่จะพัฒนาไปสูขาวสารประเภทอื่นๆ ในขั้นตอๆ ไปราคาที่ถูกที่สุด และสะดวกตอ
การเขาถึงมากที่สุด สามารถพกพาไปไดทกุสถานที่ ไมตองอาศัยอุปกรณอ่ืนใด (Hardware) 
ประกอบเพื่อจะไดมาซึ่งขอมลูขาวสารนั้นๆ 

2. หนังสือพิมพเปนแหลงสารสนเทศที่สดที่สุด หันตอเหตกุารณมีเนื้อหากวางขวาง
และหลากหลายที่สามารถตอบสนองตอความสนใจ ความใครรู และความอยากรูอยากเห็นเรื่องราว
ตางๆ รอบตัวและรอบโลกของมนุษยไดมากที่สุด ผลที่ไดจากการอานหนังสือพิมพคือทําใหเปนคน
ทันโลกทันเหตุการณ และเปดโอกาสใหผูอานไดพัฒนาความรูใหตนเอง และพัฒนาความสามารถ
ในการใชภาษาอยูตลอดเวลา 

ในความคิดของผูคนโดยทั่วไปแลว หนงัสือพิมพภาษาอังกฤษนั้นยาก คนที่เกง
ภาษาอังกฤษเทานั้นจึงจะอานไดนับเปนอปุสรรคอันหนึ่งตอความกลาที่จะอาน แตในความเปนจริง
ถาผูอานเขาใจรูปแบบของขอเขียนในหนังสือพิมพ มีคนคอยชวยเหลือแนะนํา คอยๆ เร่ิมไปโดย
อาศัยความเขาใจพื้นฐานในเนื้อหาจากสื่อภาษาไทยเปนแรงจูงใจ จะพัฒนาความสามารถในการ
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ติดตามเรื่องราวจากหนังสือพิมพไดเปนอยางดีและอยางรวดเร็ว และยิ่งไดพัฒนาตั้งแตวัยเรียน 
อยางมีระบบดวยแลวทักษะนั้นจะประทับติดตัวไปตลอด และจะนํามาซึ่งประโยชนอยางยิ่งยวด 
เมื่อเขาสูวัยผูใหญทั้งทางดานการงานและสังคม 

วิธีการที่มีระบบที่จะพัฒนาความสามารถดานนี้ของผูเรียนไดดีคือกระบวนการ Project 
Work ที่เนนกิจกรรมใหนักเรียนเปนจดุศูนยกลาง โดยใหผูเรยีนไดนําความรูความสามารถจาก
ภาษาอังกฤษหลัก ประสบการณจากสภาพแวดลอมและความรูรอบตัวมาสรางกิจกรรมและ
โครงงานตามความสนใจ ทัง้นี้ผูเรียนจะสรางงานและศกึษาคนควาหาความรูตางๆ ดวยตนเอง โดย
มีผูสอนเปนผูเพิ่มเติมเนื้อหาความรูเฉพาะดาน คอยกระตุน คอยแนะแนวทาง และใหความ
ชวยเหลือ โดยใหผูเรียนไดลงมือกระทํากิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดนํา ความรูทั้งจาก
ประสบการณเดิมและเนื้อหาเพิ่มเติมมาใชเพื่อใหเกิดความคลองแคลวและมีความมั่นใจยิ่งขึ้น จาก
การทํากิจกรรมดังกลาวผูเรียนไดรูวิธีการเรยีนรู (Learning How to Learn) ซ่ึงนับเปนทักษะทีจ่ําเปน
ในการพัฒนาตนเอง 

2. จุดมุงหมายของ Project 
1. เพื่อแสดงใหผูเรียนเห็นวาหนังสือพิมพภาษาอังกฤษไมไดยากแกการอาน

อยางที่คิด 
2. เพื่อสรางความเขาใจพื้นฐานของรูปแบบของหนังสือพมิพภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อสรางความคุนเคยกับรูปแบบของหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 

3. โครงสราง Project 
1. ใชเวลา 1 ภาคเรียน สัปดาหละ 2 คาบ 
2. ช้ินงานประกอบดวย กจิกรรมยอยจากแตละหนวยเนือ้หา และรวบรวม

กิจกรรมยอย เปนงานชิ้นใหญเมื่อส้ินภาคเรียน ในรปูแบบของ Scrapbook 
หรือ Display โดยผูเรียนเปนผูเลือก 

3. ในแตละสัปดาห จะแบงเปนคาบที่ผูสอนใหหลักการ ใหตัวอยางเพื่อใหเขาใจ
หลักการ แลวมอบหมายใหผูเรียนไปทํากิจกรรมโดยอาศัยส่ือจริง กลับมา
พรอมกับกิจกรรมฉบับราง เพื่อหารือ ปรึกษาหรือขอคําแนะนํากบัผูสอนใน
คาบที่สอง เพื่อพรอมที่จะพฒันาใหเปนกจิกรรมฉบับจริงตอไป 

  (หมายเหตุ / บางหนวยเนื้อหาอาจจะใชเวลาในการทํากจิกรรม หรือพบ
ผูสอนมากกวา 1 สัปดาห ขึ้นอยูกับลักษณะของหนวยเนื้อหา ขั้นตอนของ
กิจกรรม และความสามารถของผูเรียน 
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4. เนื้อหากจิกรรมนั้น สามารถจําแนกไดเปน เนื้อหาบังคับซึ่งเปนเนื้อหาพื้นฐาน
ที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรูและเนื้อหาตามความสนใจ ที่ผูเรียนสามารถทําตาม
ความถนัด และความสนใจสวนตวั 

5. สําหรับเนื้อหาตามความสนใจนั้น ผูเรยีนอาจแลกเปลี่ยนผลงานกับเพือ่นคน
อ่ืนๆ เพื่อแตละคนจะไดเนื้อหาครบในผลงานขั้นสุดทาย และเปนการสงเสริม
นิสัยการอยูรวมกัน 

6. กิจกรรมที่ผูเรยีนกระทํา เปนทั้งกิจกรรมเดี่ยว และกลุม 
4. เนื้อหาและขั้นตอน Project 
 Style 
 1st wk  a. What’s in an English newspaper 
   b. Style of the news story = headline, lead. and body 
 2nd wk  Styles 
    1     Types of headlines 

2 Grammar of headlines 
3 Headline vocabulary (3rd wk) 

 4th wk  Formats of the headline 
 5th wk   Styles of the lead – 3 main kinds of lead sentences, identifying      
   subject and main verb 
 6th wk  2 chances to guess the meanings of unfamiliar words 
 7th wk  Style of the  body – Beyond the lead 
 Content 
 8-9th wk  Following a story – the more you read the fewer new words you   
   find  

• Presentation (9th wk) 
 10-13th wk Story pattern and set of vocabulary of common stories 
    1     fire, disaster, crime, science, sports etc. 

2 Presentation (13th wk) 
 14th wk  Individual’s interest activity 

1 I’m interested in this story because……. 
2 I want to know…….. 
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3 Taking action! 
4 What’s new? 

  15th wk  Word Trade Centre 
  16th wk  Finishing off the final product 

5. แนวการทํา Project 
 เมื่อไดหลักการหรือความรูเฉพาะเรื่องจากผูสอนไปแลว ผูเรียนนําความรูความ

เขาใจที่ไดไปใชกับหนังสือพมิพจริงๆ โดยทํากิจกรรมจากแตละหนวยเนื้อหา กิจกรรมเหลานี้เปน 
Bridging Activities หรือเปน Mini Project ซ่ึงจะเปนสวนยอยของ Project ใหญเมือ่ส้ินภาคเรียน 
โดยเมื่อถึงสัปดาหที่ 7 ผูเรียนจะมีความเขาใจพื้นฐานที่จาํเปนสําหรับการศึกษา เร่ืองราวดวย ตนเอง
ไดแลว จึงสามารถใหผูเรียนเลือกทํากิจกรรมตามความถนัด ความสนใจสวนตัวและเพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยน ความรู ระหวางผูเรียนดวยกัน จึงไดใหมีการนําเสนอ (Presentation) ส่ิงที่แตละคนได
ศึกษาคนความา ทั้งเปนการฝกความกลาในการ แสดงออกตอหนาสาธารณะดวย 

6. กระบวนการวัดผลประเมินผล 
 ผูสอนและผูเรียนควรตกลงรวมกันวาจะมีการวัดผลประเมินอยางไร เมื่อไร และ

ควรจะมกีารวดัผลประเมินผลอยางตอเนื่องตลอดทั้งภาคเรียน ยกตวัอยางเชน 
1. เก็บคะแนนสะสมจากทุก Bridging Activities 
2. คะแนนสําหรบั Presentation 
3. คะแนนสําหรบั Final Product 
4. ฯลฯ (เปดกวางใหผูสอนแตละทานไดกําหนดเองเพื่อใหสอดคลองกับความ

ตองการของระบบในโรงเรยีน 
7. สื่อ 

1. ดูภาคผนวกสําหรับ Worksheet, tasksheet (เสนอแนะไวเปนแนวทางกวางๆ    
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความคิดสรางสรรคของทั้งผูสอนและผูเรียน) 

2. ควรจะไดมีการเตรียมการจัดหาใหผูเรยีนมหีนังสือพิมพปจจุบัน เพื่อลงมือ
คนควาศึกษาไดดวยตนเองนอกเวลาเรียน และทํากิจกรรมไดตามสะดวก 
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GUIDELINES รายคาบสาํหรับผูสอน 
 สัปดาหที่ สําหรับผูสอน สําหรับผูเรียน 

1 เลือกขาวจากหนังสือพิมพไทยที่กําลังเปนที่  
สนใจของผูเรียนและเปนขาวเดียวกันกับที่ลงใน
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษเพื่อแสดงใหเห็นวา 
ความเขาใจจากขาวไทยสามารถเปนพื้นฐานใน
การอานขาวภาษาอังกฤษไดงายขึ้น โดยให
นักเรียนเลาเรื่องจากขาวนั้นเปนภาษาไทยแลว
พยายามเลาเปนภาษาอังกฤษ (อาจจะพูดเปนคําๆ 
หรือ วลีสั้นๆ ก็ได) จึงไปเทียบจากขาว
ภาษาอังกฤษซึ่งจะทําใหผูเรียนไดเรียนรู ศัพท 
และ โครงสรางของประโยค ที่เขาสามารถเลา
เปนภาษาไทยไดดี แตไมสามารถอธิบายเปน
ภาษาอังกฤษได แลวใหทํา assignment ตาม 
Tasksheet ที่ 1 

ติดขาวไทยและขาวภาษาอังกฤษไวคูกันแลว 
เขียนศัพทหรือประโยคที่ผูเรียนรูจักเปน
ภาษาไทยแตไมทราบเมื่อเปนภาษาอังกฤษ 

2 ใหความรูเรื่องรูปแบบ (Style) ของขาววา
ประกอบดวยสวน สําคัญ 3 สวนดังนี้ 
   * Headline = Main idea ของเรื่องอยางยอ
อาจจะ เต็มประโยค  หรือประโยคย อ เพื่ อ
ประหยัดเนื้อที่เนื่องจากอักษรจะมีขนาดใหญ 
เพื่อเรียกความสนใจจากผูอาน 
   * Lead = Main idea ของเรื่องเชนเดียวกัน แต
อยูในรูปประโยคที่สมบูรณ เพียงประโยคเดียว 
โดยใหขอมูลเพิ่มเติมจาก Headline มีประธาน 
เต็มรูป สวนขยายประธาน (ถามี) กริยาและภาค
แสดงครบถวน และแหลงขาว 
   * Body = Details ของเรื่องอยางละเอียดบอก
ขั้นตอนของเหตุการณโดยเรียงลํ าดับจาก
เหตุการณที่สําคัญที่สุดลงไปยังเหตุการณที่
สําคัญนอยที่สุด แตไมเรียงตามเวลาที่เกิด 

   * ปดขาวหนึ่งขาวที่เปนที่สนใจให label สวน 
ที่เปน Headline, lend และ body 
   * เปรียบเทียบสวนตางๆ ใน headline กับใน 
lead โดยเขียนตอบไวสวนลางของ Tasksheet 2 
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สัปดาหที่ สําหรับผูสอน สําหรับผูเรียน 
3 แตละสวนของขาว ก็มี Style เฉพาะสวน

เชนเดียวกัน ในคาบนี้จะศึกษา Style ของ 
Headline กอน ดังนี้ 
     * Type of headlines : ‘Sentence Headline’ 
and ‘Title Headline’ 
  * ‘Sentence Headline’ มักจะเปน headline ขาว 
  * ‘Title Headline’ มักจะเปน headline  สารคดี 
       (Features) 

ตัด headline ทั้งสองประเภทปดลง แยกประเภท 
ใหสวยงาม 
ใหผูเรียนตัด 5 sentence headlines และสวนที่
ละไว เพื่อใหเปนประโยคที่สมบูรณ 

4 *แบบของ Headline แบงไดเปน 3 แบบดังนี้ 
    * Headline ที่ไมซับซอน เปนรูปประโยค
ตรงไปตรงมา 
    * Headline ที่อางถึงคําพูด เปนการยกเอา
คําพูดที่สําคัญๆ หรือของบุคคลสําคัญ มาพาดหัว
ขาว อาจจะอยูใน 

1. เครื่องหมายคําพูด  
2. แสดงดวยเครื่องหมาย : หลังผูพูด 
3. แสดงดวยเครื่องหมาย ----- หนาผูพูด 
* Headline ที่ประกอบดวยคําที่อยูใน
เครื่องหมาย ‘---------------‘ คําที่อยูใน
เครื่องหมายนี้เปนคําที่ มีความหมายพิเศษ 
ความหมายเฉพาะ หรือความหมายแฝง ไมมี
ความหมายตรงตัว 

ใหผูเรียนตัดตัวอยาง headline จาก Worksheet 5 
ทั้ง 3 แบบ แบบละ 2 ตัวอยางแลวแปะลงใน 
Tasksheet 5 อยางสวยงาม 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สไตลของ Lead ประโยคนําหรือ ยอหนาแรก
ของ ขาวเรียกวา Lead ก็มีสไตลเฉพาะ 
เชนเดียวกัน ถาเราเขาใจโครงสรางของ Lead 
แลวละก็เทากับวาเราเขาใจใจความสําคัญของ
ขาวตอในสวนถัดไป ถาเราสนใจอยากตามเรื่อง
โดยละเอียด 
    Lead โดยทั่วไปจะเปน Main idea ของขาวใน
รูปประโยคที่สมบูรณ เพียงประโยคเดียว โดย
พยายามจะใหขอมูลเพิ่มเพื่อใหมีเรื่องสําคัญ
ครบถวน จึงมักมีสวนขยายประธานซึ่งอาจจะอยู
หนาหรือหลังประธาน และบอกวากริยาเกิดขึ้น 

ใหผูเรียนหา Lead จาก Worksheet 6-7 
ดังตอไปนี้    
       แบบที่ 1 ใหได 7 ประโยค และติดลงใน 
Tasksheet 6 พรอมกับทํา เครื่องหมายแสดง 
Subject, Main verb (แหลงขาว ถามี) ใหชัดเจน
และสวยงาม นาดู 
       แบบที่ 2.1 สัก 3 ประโยค ติดลงใน 
Tasksheet 6 และใหทําเครื่องหมายแสดง 
Subject, Main verb และ สวนขยาย (แหลงขาว 
ถามี) ใหชัดเจนและสวยงาม นาดู 
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สัปดาหที่ สําหรับผูสอน สําหรับผูเรียน 

ตอ 5 ที่ไหน ผลเปนอยางไร พรอมทั้งใหแหลงขาว 
หรือ ผูใหขาวอยูดวย 
    สวนขยายประธานมักจะกอปญหาใหกับ
ผูอานที่เปนชาวตางประเทศเนื่องจาก สวนขยาย
นี้มักจะแยกประธานใหหางออกไปจาก กริยา
สําคัญหรือ Main verb ทําใหผูอานที่ไมคุนเคย
กับรูปประโยคซับซอนหลงทางไดอยูเปนประจํา 
ดังนั้นถาผูเรียนไดฝกจับ Subject และ Main verb 
ของประโยค Lead จนแมนยํา ยอมจะอาน 
passages ประเภทใดๆ ไดงายขึ้น ใหผูเรียน
สังเกตตัวอยาง Lead ตอไปนี้ 
ตัวอยางที่ 1 
 subject   +  Main Verb   +   Predicate ,   source 
The Democrats are ready to form a government, 
Chuan Leekpai said yesterday. 
ตัวอยางที่ 2.1 
+subject   +  Main Verb   +   Predicate ,   source 
House Speaker Wan Muhamad Nor Matha 
nominated 
Democrat leader Chuan Leekpai as the new 
prime minister, a parliament source said 
yesterday 
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หัวขอท่ี 3  การเขียนโครงการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
ระยะเวลา  6  ช่ัวโมง  ( ปฏิบัติ และนําเสนอ  ) 
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
  เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ผูเขารับการอบรมมีความสามารถ 

1. บอกถึงแนวทางในการเขยีนโครงการสอนภาษาอังกฤษโครงงานได 
2. บอกถึงความแตกตางของการเขียนโครงการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน กับ

แนวการเขียนแผนการสอนแบบอื่นๆ ได 
3. เขียนโครงการสอนภาษาอังกฤษโครงงานได 

เนื้อหาการฝกอบรม 
1. แนวทางการเขยีนโครงการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน  
2. การฝกปฏิบัติเขียนโครงงาน 
3. บัญชีคําอธิบายศัพทประกอบการเขียนแผน เร่ือง  การใชภาษาในปริบทตางๆ 

วิธีการอบรม 
1. บรรยาย และถาม-ตอบปญหา 
2. แสดงตัวอยาง 
3. ใชใบความรูประกอบการปฏบิัติงาน 
4. ระดมความคิด 
5. นําเสนอผลงาน 

อุปกรณ – สื่อ 
1. คอมพิวเตอร 
2. เครื่องฉายภาพขามศรีษะ 
3. ตัวอยาง 
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โครงการสอนภาษาองักฤษโครงงาน 
คําสั่ง 1. ใหผูเขารับการอบรมแบงกลุมเปนกลุมละ 5 คน เพื่อจัดทําโครงการสอนโดยการเติมขอมูล
ตามหัวขอที่เขยีนไว โดยศกึษาแนวทางจากใบความรู และการบรรยายของวิทยากร 
         2. สงตัวแทนกลุมนําเสนอ เพื่อใหวทิยากรเสนอแนะ 
    Project Work I 
1. Theme : …………………………………………………………………………………………. 
2. Level : …………………………………………………………………………………………… 
3. Age : …………………………………………………………………………………………….. 
4. Time : …………………………………………………………………………………………… 
5. Objective : ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

6. Location :……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
7. Equipment : …………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

8. Teacher preparation : ……………………………………………………………………… 
Step I …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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 Step II………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
9. Student preparation : ………………………………………………………………………… 
…………. …………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
10. Organization :………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

11 Skill : …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
11. Follow -   up : ………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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บัญชีคําอธิบายศัพทประกอบการเขียนโครงการสอนภาษาอังกฤษโครงงานเรื่องการใชภาษาใน 
ปริบทตางๆ 

 
Functions 

 
1. Ability/Inability 

1.1 Inquiring about……. 
Can you __? /Are you able to ___? 
Do you think you know how to _____? 
Do you think you’d be able to ______? 
Do you think you could _______? 
Do you have previous experience? 
1.2 Expressing Ability 
Yes, I can./ I’m sure I could learn quickly. 
 I’m confident /I know I’d be able to  
learn (to ___) 
  very easily. 
  very quickly. 

 with no trouble at all. 
 I’m sure I could do a good job. 

I’ve been ____ing for/since a long time. 
I’ve learned how. 
1.3 Expressing Inability 
I don’t know how to __. I can’t. 
I won’t be able to./ I’m afraid I can’t. 

2.    Advice-Suggestions 
 2.1 Asking for 
 Can you recommend/ suggest ___? 
 Do you have any suggestions/ideas? 

Do you have any suggestions (that might   
help)? 

Any  other suggestions/ ideas? 
              2.2  Offering……. 

I (strongly) advise you to ______. 
I ( strongly) recommend that you ______. 
I urge you to __. You should/ ought to __. 

              I/I’d recommend ______. 
I/I’d suggest (you try) ___./ Try __. 

              I think you should / ought to ___. 
I/I’d suggest (that) you _______. 
I/I’d suggest _____ing. 
If I were you, I’d ______. 
It seems to me (that)you should ______. 
Why don’t you ______? 
I think ______should/ought to ______. 
I/I’d suggest that ______. 
Maybe you should ______. 
How about/What about ______ing? 

              Maybe you ought to ______. 
You should probably ______. 
It might be a good idea to ______. 
You might / could __. Why don’t you __? 

              We could (always) ______. 
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 Let’s ___./ Why don’t we __ 
              Can I offer a suggestion? 

Can I offer you some advice? 
Can I offer you a piece of advice? 
Can I offer you a suggestion?(least direct) 
I was wondering if I might/could possible 
 offer a suggestion.(less direct) 
Could I (possibly) offer/make a 
suggestion? 
May I (possibly) offer a suggestion? 
(direct) 
I have a suggestion. 
I’d like to offer/make a suggestion.  
I’ve been thinking about this for a while. 
I’ve been giving this some/a lot of thought. 
2.3 Responding to ……. 
(That’s a/What a) good suggestion. 
(That’s a/What a) good idea. 
That’s an interesting suggestion. 

I’ll give it some serious 
consideration/thought. 

I hadn’t thought of that. 
Thanks for the suggestion. 

3.    Agreement/Disagreement 
 3.1 Inquiring about….. 
 Wouldn’t you agree/say so? 

Don’t you agree/ think so? 
              3.2 Expressing Agreement 

I agree (with you)./I know. 
You’re right./ That’s right/true. 

              Oh, you. It is. 
That’s just what I was thinking. 

That’s exactly what I was thinking. 
I couldn’t agree with you more. 
That’s exactly what I think. 
I feel the name way./ My feelings exactly. 

              I’ll say!/You can say THAT again! 
That’s a good point. 
You have a point there./I see your point. 
You might/may be right/true. 

               I suppose/guess so. /I know. 
 I guess/suppose I do. 
 I suppose/guess it is. 
I suppose/guess not. 

              3.3 Expressing Disagreement 
I disagree./ I don’t agree/ think so. 

              I’m not so sure (about that.) 
I don’t know (about that). 
I’m not sure I agree. 
I’m not sure (if ) I agree (with you on 

that). 
I wish I could agree (with you), but…… 
I hate to disagree (with you), but……. 
I don’t mean to disagree (with you), but…. 

4. Apologizing 
 I’m sorry. / Sorry. / I apologize. 
 Excuse me. / Please forgive me. 
 Please accept my apology. 
 I apologize for ______ing. 
 I’d like/want to apologize for ____ing. 
 Forgive me for ______ing. (less formal) 

(I’m) sorry for _ ing./ I’m sorry, but __. 
               I’m sorry to bother you. 
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I’m (really) sorry to bother 
you/trouble you. 

(I’m) sorry for the inconvenience. 
I apologize for the inconvenience. 

I’m sorry. I didn’t know/realize that. 
              I’m sorry. I wasn’t aware of that. 
5. Appreciation 
 I (really) appreciate _____. 

I appreciate very much ___. 
I (really) appreciate it/that. 
That’s (very) kind of you. 

6. Approval/Disapproval 
6.1 Inquiring about……. 
Did I ______all right? 
Do you approve of the way I ______ed? 
What do you think of the way I _____ed? 

 How do you like the way I ______ed? 
6.2 Expressing Approval 
You _______ed very well. 
       an excellent job.  
You did      a very good job. 
                   a fine job. 
6.3 Expressing Disapproval 
You (really) shouldn’t have ______ed. 
To be honest (with you),_______. 
To be perfectly honest (with you), ______. 
In all honesty, _____.  

I think you could have ___ed a little 
better. 

7. Asking for and Reporting Information 
May/Can I ask you a question? 

             Could you (please/possibly) tell me ____? 

Can you (please) tell me ______? 
Would you tell me ___?/ Tell me, ___? 
Could/Can you tell me about ______? 
May I/Can I/Could I ask about ______? 
Do you (by any chance) know ______? 

Do you/Would you (by any chance) 
happen to know ______? 

Could I ask you to tell me ______? 
I was wondering if you could 
(possibly) tell me ______. 

I’d like to know __./ I was wondering __. 
             I was wondering if you could tell me ____. 

I’d be interested to know /in knowing___. 
              I’d like some information about _____. 

Could you give me some information 
about ______? 

I’d just like to get some information from 
you. 

What do you know about ______? 
Do you have any questions for me/you’d 

like to ask me? 
              Is there anything you’d like to ask me? 

Do you have any questions about 
anything? 

What do you want to know? 
What would you like to know? 
What’s your question? 
Who is your supervisor? 
Where are you from?/ Why are you here? 

              Which apartment do you live in? 
How are you enjoying your work? 
Whose English class are you in? 
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What kind of neighborhood is it? 
How much is the rent? 
Why? /How come?  /What time is it? 
Do you have the time? 
Do you know what time it is?  
We need some information. 
What’s your last name? 
And your first name? 
What’s your name?/ What’s the name? 
Could you spell that (for me), please/ 
Could you please spell that (for me)? 
How do/Can you spell that? 
(What’s your) telephone number? 
What’s your date of birth? 
Occupation? 
Show salesman. 
What’s your Social Security number? 
Do you have medical insurance? 
Do you know your I.D. number? 
Would you happen to know your 

______number? 
Where in ______are you from? 
What part of ______are you from? 
(So) what’s new (with you) 
(So) what’s happening (with you)? 
 -Nothing much./ Not much. 
How /What about you? /And you? 
Where did you hear that? 
Who told you that? 
Tell me a little about yourself. 
What do you do? 
Where are you from? 

How about your family? 
Do you have any brothers or sisters? 
Are you originally from around here? 
I’d like the number of________. 
What city?/ What street? 

              Is this 965-0231? 
Does this train go to the _________? 
Where is the next fight to _______? 
Have you ever __________ed? 
Have you (ever)___________ed before? 

             No, I haven’t, but I’ve ______ed. 
Are you currently/presently employed? 
 Yes, I am. 
 No, not at the moment. 
 No, not at the present time. 
I work at _./ My last job was at __. 

              What is/was your position (there)? 
What do/did you do (there)? 
 I’m a ____./ I was a ______. 
Have you been working there for a long 

time? 
Yes. I’ve been working there for the 

past six years/ since 1982. 
 Did you work there for a long time? 
 Yes. I worked there for five years 
 How long have you been _____ing? 

What are the bookkeeper’s exact 
responsibilities? 

When would you be available? 
               Is anything the matter/ problem? 
               Is anything wrong? 

What’s the matter/problem? 
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What’s wrong? 
         What seems to be the problem/matter/ 
          trouble ? 

I’m not feeling very well/too well/so well. 
                                         
Where did the accident     occur? 

                                                       Take place? 
How long have you had a migraine 
headache? 

Do you have any allergies? 
Have you ever been hospitalized? 
Is 9.00 tomorrow morning 
   convenient (for you)? 
         all right (with you)? 
    okay (with you)? 
   a good time (for you)? 
I want to report an emergency/an 
 accident! 
I’m calling to report an emergency/an 

accident! 
This is an emergency! 
How long will it take? 
How much will it cost? 
 That’ll be __./ That’ll cost __. 
 That comes to _./ That’s __. 
How much would they be/cost? 

              How much would that be? 
How much are they?/ What’s it about? 
What time is it showing/playing? 
What’s on?/ What else is on? 

             “Dr. Goodbody” is on Channel 2. 
How’s your first day on the job going? 

 Fine./ Very well. 
I heard it on the radio. 
I read it in the paper. 
I saw the forecast on TV. 
They said so on the morning news. 
The cashier told me. 
I hadn’t heard that. 
The ad in the paper says ______. 
According to the ad in the paper, _____. 
What’s wrong with it? 
What needs to be done to fix it? 
Do you have any ______? 
I’m calling to tell/ask him ______. 

              What did ______say? 
               I told him __./ I asked him if __. 

How did you do? 
Is that true/ right / so? 
What makes you say that? 
Why?/ How come? 

             Why do you say that/ think so? 
What makes you think so? 

               Why do you feel that way? 
8. Asking for and Reporting  
           Additional Information 
 What else would you like to know? 
 (Do you have) any other questions? 
 (Do you have) any more/any further 

questions? 
What else can you tell us 
(about______)? 

Can you tell us anything else (about____)? 
Can you tell me a little more (about____)? 
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Another question. 
Can you tell me anything more/else 

(about____)? 
Can you tell me more about it? 
Tell me a little more about yourself.  
And tell me, ___? 

              I have just one or two more questions. 
Just one or two more questions 
      If I may. 
            If you don’t 
            If that’s okay. 
And one more thing. 
In addition (to that),___ 
Besides that,___/ On top of that,___ 

9. Attracting Attention 
Excuse me./ Pardon me. 

10. Certainty/Uncertainty 
10.1 Inquiring about….. 
Are you sure/ certain/ positive (___)? 
Are you sure that’s right/correct? 

              Are you sure/positive/certain (about that)? 
Do you really think so? 
10.2 Expressing Certainly 
I’m (absolutely) positive/sure/certain. 
I’m a hundred percent sure. 
There’s no question in my mind. 
Absolutely!/ Definitely!/ Positively! 

              I’m confident __ ./ I know ___. 
               I think so./ I think ___. 

I’m pretty sure. I believe ____. 
10.3 Expressing Uncertainty 
Not as far as I know./ I’m not sure. 

I don’t know for sure. 
I’m not positive. 
I don’t know/think __. I’m not sure _____. 

              I don’t think /know if____. 
              I don’t think so./ I don’t believe so. 
11.  Complaining 

I don’t mean to complain, but……. 
I don’t want to complain, but ……. 
I hate to complain, but……. 
I’m (really) 

                                  annoyed with  
                     upset with 
                     (stronger)            ________. 
                       mad at 
                     angry at 

12.    Complimenting 
12.1 Expressing Compliments 
Mmm!     
                                 delicious! 
                                 excellent! 

          This is/These are         wonderful! 
                           superb! 
                                  fantastic! 
Your ______was/were delicious! 
If was/They were excellent! 
I (really) like/love __./ It’s very ______. 

   12.2 Responding to Compliments 
Oh, did you really like it/them? 
Thank you./ Thank you for saying so. 

13.   Congratulating 
That’s great/wonderful/fantastic! 

              Congratulations! 
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14.    Correcting 
 14.1 Giving Correction 
 (No,) actually not./ Not  really./ No. 
              (Actually,) the sale ends on FRIDAY. 
               (Actually,) I don’t think you 

 ______ed      exactly right. 
                             quite right. 
You aren’t ______ing 
 the right way. 
 right 
 correctly. 

I don’t think you’re ______ing quite 
right/exactly right. 

That isn’t exactly/quite right. 
That isn’t exactly/quite correct. 
That (really) isn’t so. 
You’re supposed to ______. 
I was just noticing…… 
14.2 Responding to Correction 
I wasn’t aware of that. 
I didn’t know that. 
Thanks/Thank you for telling me. 
Thanks/Thank you for letting me know. 
Thank you for calling that to my attention. 
Thank you for correcting me (on that). 
14.3 Deduction 
You must be ______. 

15.  Denying/Admitting 
15.1 Denying 
That’s not true./ That’s wrong. 
You’re mistaken. 
15.2 Admitting 

The truth is (that) ______. 
The fact of the matter is (that) ______. 
I have to admit……. 
To be honest (with you). 
To tell (you) the truth,…. 

16.   Describing 
It’s (very) safe/clean 
quiet/friendly/desirable. 

It has (a) brand new _____. 
It’s a popular Mexican dish. 
He’s tall with dark hair and a mustache. 
It’s the little one (in the corner). 

17.  Directions-Location 
 17.1 Asking for Directions 
 Can you tell me how to get to ______? 
 Could/Can you tell me how to get there? 
 17.2 Giving Directions 
 Go to ___.  / Turn left/right (____). 

You’ll see ______on the left/right. 
Take a left/right (at___). 
Take the first right/left after the ______. 
Walk ______blocks (to_____). 
Drive about five or six blocks. 
Drive down _____until ______. 
Follow Main Street. 
Walk down/along ______. 
You’ll come to a _____. 
Go about ______miles. 
You’ll see a sign (______).  

Take the escalator (over there) down 
one floor. 
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Walk up (this staircase) one flight and 
you’ll be on “3.” 

Walk down this aisle (past Women’s 
Clothing) and you’ll see Furniture on 
the right in the corner. 
You can walk down the steps (over 
there) two flights. 

Walk down that way until you come to the 
snack bar. 

17.3 Inquiring about Location 
Where is it?/ Where can I find it? 

              Where is it located?/ Is that downtown? 
 Where can I find ______? 
Where are ___located?/ Where are __? 
17.4 Giving Location 
It’s on Oxford Street. 
At the corner of Maple and B Street. 
At the intersection of Harrison Road and 

30th Street. 
On the north side of Crystal Pond.  

In front of the Save-Rite Store on Fifth 
Street. / Near Exit 17. 

Across the street from Charlie’s Tavern on 
M Street. 

It’s in Aisle 2 halfway down on the left. 
It’s in Aisle 1 on the top shelf next to the 

aspirin. 
It’s in front of the store near the checkout 

counter. 
It’s in the Dairy Section, Aisle B. 
They’re in the Household Appliances 

Department 

    in the basement. 
    on the second floor. 
    at the rear of the store. 
    on the ground level. 
    near the side entrance. 
It’s Room ….. on the second floor. 
They’re on the top shelf of the street 

cabinet on the left. 
It’s in the first cabinet on the right. 

18.  Disappointment 
That’s too bad. (stronger) 

              I’m very disappointed. 
19.  Fear-Worry-Anxiety 
 19.1 Expressing……. 
 I’m concerned about _______. 
 I’m worried about ___./ I’m afraid ___. 
 19.2 Responding to ……… 
 Don’t worry./ Don’t be concerned. 
20.  Granting Forgiveness 
 That’/It’s all right / That’s/It’s okay. 
 Don’t worry about it./ I understand. 
 These things happen. 
21.  Gratitude 
 21.1 Expressing…….. 
 Thanks/Thank you (very much). 
 Thanks a lot./ Thanks for ______. 
 Thanks for offering. 

It’s nice of you to offer. 
 21.2 Responding to ……… 
 You’re welcome./ (I’m) glad to do it. 
 My pleasure./ It was my pleasure. 

Any time./ Don’t mention it. 
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22.  Greeting People 
Hello./ Hi. / How do you do? 
(It’s) nice meeting /to meet you. 
(I’m) glad to meet you./ How are things? 
How are you?/ How are you doing? 

                 Fine (thank you/thanks). / Good. 
  All right./ Okay./ (Oh,) hello. 
  Nice to meet you. 
  Nice meeting you, too. 
  Hello, Joe?/ This is Larry. 
   Welcome to McDonald’s. 

23.  Identifying 
The one with the 25-inch screen. 
The one that makes 12 cups. 
I’m Jane, your neighbor across the street. 
Ajax Ambulance Service. 
County Plumbing and Heating. 
Northwest Electric. 
Trans-Global Airlines. Barbara speaking. 
This is Joe from the repair shop. 
This is her friend Mark. 
Hello. This is Mrs. Peters in Apartment 5. 

24.  Indifference  
It doesn’t make any difference (to me). 
It doesn’t matter (to me)./ I don’t care. 
Whatever _____is fine with me. 

25.  Instructing  
First,…/ Then, …../ Next, ….. 
After that, …../ And finally,…. 
Be sure to 
Remember to        follow the directions. 
Don’t forget to 

Make/Be sure you/to __. 
26.  Intention  
 26.1 Inquiring about….. 

What are you going to do (this weekend)? 
What are your plans (for the weekend)? 
What do you plan/intend to do? 
What are you going to do? 
26.2 Expressing…… 
I’m going/planning to ___./ I intend to __. 
I’m going out to _____. 
          soon. 

              I’ll be back    in a little while. 
          shortly. 
I had planned to ______. 
I’ll __right away./ I’ll __immediately. 

27.  Introductions 
27.1 Introducing Oneself 
Let me introduce myself./ I’m ___. 
My name is ____./ Hello. I’m ___. 
27.2 Introducing Others 
I’d like to introduce (you to) ______. 
Let me introduce (you to) ______. 
I’d like you to meet ______. 
This is ______.(less formal) 

28.  Invitations  
 28.1 Extending…….. 

Would you like to _?/ Do you want to __? 
How would you like to ______? 
Would you be interested in _____ing? 

Would you by any chance be 
interested in ______ing? 

28.2 Accepting…… 
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That sounds great/ like fun. 
I’d love to./ I’d like to. 
28.3 Declining……. 
I’m afraid I can’t. 
I’m afraid I won’t be able to. 
Maybe some other time. 

29.  Leave Taking 
I’ve (really) got to go/be going now. 

I really have to go now. 
I’d (really) better go now. 
I have to/I’ve got to run. 
I have to/I’ve got to get going. 
I think I should 
  be going 
  get going  (now) 
  be on my way 
(I’ll) see you soon/later/tomorrow/next 

week/….. 
It’s been (really) nice seeing you again. 
I’m glad we had a chance to talk. 
Let’s keep in touch./ Let’s stay in touch. 
Let’s get together soon./ Take it easy. 
Take care./ Good-bye./ Bye./ Bye-bye. 
So long. / Have a good/nice weekend! 
(I hope you) enjoy the weekend! You too. 
Have a nice day! 

30.  Likes/Dislikes 
30.1 Inquiring about…… 
How do you like __?/ Don’t you like __? 
What do you think of ______? 
 
30.2 Expressing Likes 

I (really) like/love ___./ It’s very nice. 
(I think) it’s nice/okay/fine. 
30.3 Expressing Dislikes  
I don’t (really) enjoy/like ___(very much). 
I don’t (particularly) care for ______. 
I’m not (really) crazy about ____. 
To tell (you)The truth, 
Honestly.                         I think ______. 
To be honest  (with you)                      

31.  Obligation 
 31.1 Expressing….. 
 I’ve got to ___. 
 I have to/need to ___. 
 I’m /You’re supposed to ___. 
 You must/have to/have got to (___). 
 The paychecks are supposed to be given  
              out before lunch hour./ It’s required. 

It’s (absolutely) necessary/ essential/ 
mandatory. 

I should have ____ed. 
He’s insisting that I ______. 
He’s requiring me to ______. 
He’s making me ______. 
He’s forcing me to ______. 

32.  Offering to Do Something 
32.1 Making an Offer 
Is there anything (else) I can get you? 
Is there anything (else) I can do for you? 
Would you like me to ______? 
Do you want me to ______? 
I’ll ______, if you’d like. 
I’ll/I’d be happy to ______, (if you’d like). 
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I’ll/I’d be glad to ______, (if you’d like). 
I’d be happy/glad to. 
Can I take a message? 
Can I give him/her a message? 
Would you like to leave a message (for 

him/her)? 
32.2 Responding to an Offer 
That would be great. 
Are you sure you don’t mind? 

33.  Offering to Help 
33.1 Making an Offer 
May I help you?/ Can I help you? 
(Do you) want/need any help? 
(Do you) want/need a hand? 
Can I help?/ Can I give you a hand? 
I’d be glad/happy to give you a hand. 
I’d be glad/happy to help. 
If there’s anything I can do to help. 
If I can help in any way, 
If I can be of any help, 

   Please let me know. 
    Please tell me. 
   Please don’t hesitate to ask. 
Can I help you ______? 
(Do you) want/need any help _____ing? 

              Can I give you a hand ______ing? 
What can I do for you? 
33.2 Responding to an Offer 
If you don’t mind./ If it’s no trouble. 
If you wouldn’t mind. 
No. That’s okay. 
I guess I COULD use some help. 

Thanks for offering. 
It’s nice of you to offer. 

34.  Permission 
 34.1 Asking for……. 
 Could I (possibly) ______? 
 Could/May I (please) ______? 
 Is it all right/okay (with you) if I _____? 
   okay? 
 Would that be all right 
   possible? 
 Is it all right if I ______? 
 34.2 Granting…….. 
 I’d rather you didn’t. 

I’d prefer it if you didn’t 
I’d prefer/rather that you not. 
I’d prefer you not to. 
34.3 Inquiring about Permissibility 
Are ___allowed?/ Are ___permitted? 

              Are you allowed to/permitted to ______? 
Is it okay to _?/ Are people allowed to __? 
Is ______ing permitted/allowed? 
34.4 Indicating Permissibility 
I think _____are allowed/ permitted. 

I don’t think people are allowed 
to/permitted to _____. 

I don’t think ____ing is allowed/permitted. 
35.  Persuading-Insisting 
 And besides…/ Really!/ Honestly! 
 I’m serious!/ I mean it!/ Please! 
 Come on!/ Listen!/ Look!/ Now, look! 

Oh, come on!/ Now, listen! 
36.  Possibility/Impossibility 
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36.1 Inquiring about……… 
Is that likely?  

Isn’t it supposed to be very warm 
tomorrow? 

36.2 Expressing Possibility 
You might/ may _./ You could possibly _. 
It’s possible you’ll ___. 
You could/might have _____ed. 

37.  Preference 
 37.1 Inquiring about…… 
 What would you prefer to do? 
 What would you rather do? 
 Would you prefer 
 Would you rather    _____or _____? 

 Have 
Would you like 
37.2 Expressing….. 
I’d prefer(to)/like/ rather have ____. 
You can _ or _,   if you/you’d like. 
                      if you/you’d prefer. 

38.  Probability/Improbability 
I’ll probably /most likly___. 
I’ll most likely _____. 

39.  Promising  
 39.1 Asking for a Promise 
      depend on 

Can I         rely on           you to ______? 
      count on 
 39.2 Offering a Promise 
 I promise I’ll ___./ Absolutely! 
  
 Definitely! 

      Depend on 
 You can     Rely on           me. 
      Count on 
40.  Regret 
 I’m really sorry./ I really regret it. 

I’m sorry about _ing./ I regret (that) I ___. 
I’m sorry (that) I ______. 
I wish I hadn’t done it. 
It’s too bad ____./ It’s a shame ____. 

41.  Remembering/Forgetting 
 41.1 Inquiring about….. 
 Did you remember to _____? 

Did you happen to remember ______? 
41.2 Indicating 
I forgot to ___./ I completely forgot. 
I forgot all about it. 
It completely slipped my mind. 
As far as I remember, ______. 
If I remember correctly, _____. 
42.3 Reminding 
Remember……/ Don’t forget…… 

43.  Requests 
43.1 Direct, Polite 
Please ___./ Can you (please) ___? 
Will/Would you (please) ______? 
I’d like you to __./ Could I ask you favor? 
Could you do me a favor?/ Could you __? 
Could I ask you ______? 
  
43.2 Direct, More Polite 
May I/Can I/Could  request ______? 
Could you (please) ______? 
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Could you possibly ______? 
Could I (possibly) ask you to _____? 
Do you think you could _____? 
Do you think you’d be able to _____? 
Would you be willing to ______? 
Do you think you’d be able to ______? 
Would you possibly be willing to _____? 
Would you mind _____ing? 
Do you think you might be able to _____? 
Do you think you would be able to _____? 
Do you think you could _____? 

 Could /Can you (possibly) help me? 
 Could we please/possible have _____? 
 Could you ask her to _____? 
 Could you tell him _____? 
 43.3 Less Direct, Very Polite 

I was wondering if you could  
(possibly) _____. 

I was wondering if you’d (be willing to) 
_____. 

Would you mind if I asked you to _____? 
If you wouldn’t/don’t mind. 
If it wouldn’t be too much trouble. 

 If it’s not too much trouble. 
 43.4 Responding to Requests 
 Sure./ Certainly. 
  
 All right./ Okay./ Of course. 
 I’d be glad to./ I’d be happy to. 
 No problem./ No trouble at all. 

No, I wouldn’t mind. 
Yes, ma’am/sir. 

                           right away. 
I’ll get to it        immediately. 
                           as soon as possible. 

44.  Satisfaction/Dissatisfaction 
 44.1 Inquiring about……. 
 How is everything? 
 How are you enjoying your meal? 
 Did you enjoy/like it? 
 What seems to be the problem (with it)? 
 What seems to be the matter (with it)? 

What’s the problem/the matter/wrong 
(with it)? 

What was the problem/the matter/wrong 
(with it)? 

44.2 Expressing Satisfaction 
Everything’s fine (thank you). 
The ______is/are 
     very good/excellent/ 

     wonderful/perfect/superb/ 
     fantastic/out of this world. 

     very tasty/delicious/tender/juicy. 
I enjoyed it a lot/very much. 

I like it a lot/very much. 
It was very enjoyable. 
44.3 Expressing Dissatisfaction 
It’s too _____./ They’re too _____. 
It (still) isn’t working right. 

45.  Surprise-Disbelief  
 Repaint the kitchen?! 
 I missed the flight?!/ Not until 9:45?! 
 Twelve dollars and forty-nine cents?! 
 I was?!/ I am?/ Almost 6:00?! 
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 Oh, no!/ I don’t believe it! 
 I can’t believe it! 
 (Well,) how about that! 
 (Well,) how do you like that! 
 (Well,) isn’t that something! 
 It’s amazing (______)! 
 It’s unbelievable (______)! 
 It’s incredible (______)! 
 It’s hard to believe (______)! 
 I didn’t realize that. 
 I wasn’t aware of  that. 
 I had no idea ______. 
46.  Sympathizing 
 That’s too bad!/ That’s a shame! 

What a shame!/ That’s a pity! 
What a pity!/ I’m (very/so) sorry. 
I’m (very) sorry to hear that. 

47.  Want-Desire 
 47.1 Inquiring about….. 
 Would you like (to) _____? 
 Do you want to _____? 
 Would you care to ______? 
 Would you be interested in _____ing? 
 What /How much do you want me to get? 
   would you care for? 
 What king of… would you like? 
   do you want? 
 What would you like to drink? 
 Are you interested? 
             Which one are you interested in? 
 Which one would you like? 
 Which one do you want? 

 What color would you like? 
 How would you like to send it? 
 What do you want to do (today)? 
 47.2 Expressing….. 
 I’d like to ____./ I want to ____. 
 We’re looking for ___. 
 We’d like __. We need ____. 
 We’re out of _____./ We need a ____. 
 We’re looking for a ______. 

I’d like to purchase ______. 
Give me __./ I don’t (really) feel like _ing. 
I’m not (really) in the mood to ______. 

48.  Warning 
 (Be) careful!/ Look out!/ Watch out! 
 You’d better watch your step! 
 You’d better not black the doorway! 
 You might _____. 
49.  Wish-Hope 
 I wish our lunch break weren’t so short. 

I hope the Shipping Department is 
willing to take me back. 

I hope things work out for you. 
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คําส่ังโรงเรียนกาญจนานุเคราะห จังหวดักาญจนบุรี 
ที่ 88 / 2543 

เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานวิจยัโรงเรียนกาญจนานุเคราะห 
---------------------------------------------------- 

 ดวยกรมสามัญศึกษา ไดอนุมัติใหกองแผนงานดําเนนิงานโครงการวจิัยเร่ือง การวจิัยและ
การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาซึ่งโรงเรียนไดรับ
คัดเลือกเปนกลุมตัวอยางดวยโรงเรียนหนึง่ทางโรงเรียนจึงขอแตงตั้งคณะทํางานดังตอไปนี ้
  1. นางสาวดรณุี   สมบัติภิญโญ   ประธานคณะกรรมการ 
  2. นายทําน ุ วงษนอย   รองประธาน 
  3. นายเขยีน จงฤทธิพร   กรรมการ 
  4. นายชาตร ี ศรีแกว    กรรมการ 
  5. วาที่รอยตรีเกษม   วรรณะ   กรรมการ 
  6. นายคต ิ หงษวไิล   กรรมการ 
  7. นางสาวนิสากร   ลอถาวร   กรรมการ 
  8. นางพรทิพย ศุภวงศ    กรรมการ 
  9. นางระพีพรรณ   เจริญทัศนศิริ   กรรมการ 
  10. นางสนุีย ศรีแกว    กรรมการและเลขานุการ 
  11. นางสาวชตุิมา   รักอาชา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ส่ัง ณ วันที่ 12  มิถุนายน  2543 
 
 
 
 
 

            (นายบุญสง   ลอประกานตสิทธิ์) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห จงัหวัดกาญจนบุรี 
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(สําเนา) 

 
ที่ ทม (นฐ) 1109/1304    บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
      พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

22 สิงหาคม  2544 
 
เร่ือง ขอเชิญเปนผูตรวจเครือ่งมือวิจัย 
 
เรียน  
 
  ดวย นางระพีพรรณ   เจริญทัศนศิริ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัย               
ศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เร่ือง “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษโครงงานระดับมัธยมศึกษาสําหรับครูในกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงหจังหวัด
กาญจนบุรี” มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเชียวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย เพื่อ
ประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห
จากทานโปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับนักศึกษาดังกลาวดวย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  คงคลาย) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร. (034) 243435, 218788 
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(สําเนา) 
 

ที่ ศธ 0816.001/9    สํานักงานสหวิทยาเขตเมืองสิงห 
      โรงเรียนกาญจนานุเคราะห จังหวัดกาญจนบุรี 
 

16  กุมภาพันธ  2544 
 

เรื่อง เชิญฝกอบรมครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห 
 
สิ่งที่สงมาดวย 1. โครงการอบรม   1  ชุด 
  2. ตารางการอบรม  1  ชุด 
 
  เนื่องดวยทางกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห ไดจัดใหมีการอบรมครูภาษาอังกฤษในกลุมเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแนวทางทางการปฏิรูปการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ทางกลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาครูใหเปนไปตามแนวนโยบาย จึงไดจัดให
มีการอบรมครูภาษาอังกฤษเพื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบโครงงานและใครขอเรียนเชิญครูผูสอน
ภาษาอังกฤษทุกคนในโรงเรียนของทานเขารับการฝกอบรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 29 – 30  เมษายน  
2544 ณ หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห จังหวัดกาญจนบุรี ไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น โดยแจง
รายช่ือครูผูเขารับการอบรมภายในวันที่ 25  มีนาคม 2544 
 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (นายบุญสง   ลอประกานตสิทธิ์) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห จังหวัดกาญจนบุรี 
       ประธานสหวิทยาเขตเมืองสิงห 
 
สํานักงานสหวิทยาเขตเมืองสิงห 
โทร. 034-511060 ตอ 132 
      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฃ 
แบบทดสอบกอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร 
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แบบทดสอบกอนและหลังการทดลองใชหลกัสูตร 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
คําชี้แจง  

- แบบทดสอบนี้จัดทําขึ้นเพื่อทําการประเมนิหลักสูตรฝกอบรมโดยทดสอบ 
กอน และหลังการฝกอบรม 

- แบบทดสอบเปนแบบทดสอบความรู ความเขาใจเรื่องการสอนภาษา 
อังกฤษโครงงาน 

- ใหเขียน X ทับตัวอักษร ก, ข, ค, หรือ ง ที่ถูกตองลงในกระดาษคําตอบ 
1. ภาษาอังกฤษโครงงาน คืออะไร 

ก. การทํากิจกรรมโดยนําภาษามาใชมากที่สุด 
ข. การทํากิจกรรมเปนระบบตามหัวขอ และนาํภาษามาใชดําเนินการ 
ค. การทํากิจกรรมตามความสนใจโดยใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ง. การทํากิจกรรมโดยมีภาษาเปนสื่อใหเกดิผลงาน 

2. ขอตอไปนี้เปนบุคคลที่ใหแนวคิด ในเรื่องการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
ก. Tyler, Faph. W.   ข.   Fired-Booth, Diana L. 
ค.    Adams R.E                 ง.    Regan, William B. 

3. ทานคิดวาแนวการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน เปนแนวทฤษฏีการสอนที่นักการศึกษาทานใด
ไดวางรากฐานไว 

ก. John Dewey    ข.   B.F Skinner 
 ค.    Albert Bandura   ง.    Fresh Back 
4. การสอนภาษาอังกฤษโครงงานมีลักษณะอยางไร 

ก. เปนแนวการสอนที่มุงเนนประสบการณเทานั้น   
ข. เปนแนวการสอนที่มุงปฏิบัติงาน และเรยีนรูโดยผานประสบการณ 
ค. เปนแนวการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการเรียนแบบรวมมือ  
ง. เปนแนวการสอนที่มุงปฏิบัติงาน โดยการสงเสริมการเรียนภาษาตามหลักสูตร 

5. การสอนภาษาอังกฤษโครงงาน เปนการดําเนินกจิกรรมทีส่งเสริมในเรื่องใดมากที่สุด 
 ก.   การเรียนแบบรวมมือ   ข.   การเรียนเพื่อการสื่อสาร 
 ค.   การเรียน เพื่อฝกทักษะฟง พูด  ง.    การเรียนรูควบคูการปฏิบัติ 
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6. ขอใดกลาวไมถูกตองถึงลักษณะ เฉพาะของการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 
ก. มุงเนนการใชทักษะเชิงสัมพันธ 
ข. เปนกระบวนการเพื่อนําไปสูผลผลิต 
ค. เปนตัวจูงใจ กระตุนสงเสริมและทาทาย 
ง. มุงเนนความสาํคัญที่ภาษามากกวา หวัขอเร่ือง 

7. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโครงงานเปนแนวการสอนตามความเชือ่เร่ืองใด 
 ก. จิตนยิม ข. พฤติกรรม ค. มนุษยนิยม ง. วัตถุนิยม 
8.   ขั้นตอนใดไมใชขั้นตอนหลัก ในการทาํโครงงาน 

ก. ขั้นดําเนินแผนงานในหองเรียน 
ข. ขั้นดําเนินแผนงานรวมในหองเรียน 
ค. ขั้นดําเนินแผนงานนอกหองเรียน 
ง. ขั้นตรวจสอบโครงงาน 

9.    ขั้นตอนใดที่นักเรยีนไดฝกทักษะการใชภาษามากที่สุด 
   ก.   เตรียมงานในหองเรยีน  ข.   ปฏิบัติโครงงาน 
 ค.   ทบทวนและรายงานการทํางาน ง.   ประเมินผลการทําโครงงาน 
10. ในขอใดตอไปนี้ไมสัมพันธกับการตรวจสอบโครงงาน 

ก. ครูอภิปรายแนวคิดเรื่องโครงงาน 
ข. ครูใหขอมูลยอนกลับ 
ค. ครูและนักเรยีนรวมอภิปรายรวมกัน 
ง. ครูวิจารณงานและตรวจสอบ 

11. โครงงานแบบกําหนดโครงสราง หมายถึงอะไร 
ก. โครงงานที่ผูสอนตัดสินใจกาํหนดหัวขอ 
ข. โครงงานที่ผูเรียนเปนผูตดัสินใจ 
ค. โครงงานที่ผูเรียนและผูสอนตัดสินใจรวมกัน 
ง. โครงงานที่โรงเรียนเปนผูกําหนด 

12.  ขอใดเปนโครงงานประเภทขอมูล 
   ก.   การทําวจิยั    ข.   การทําแบบสอบถาม 
   ค.   การทําแผนพับ   ง.   การแสดงละคร 
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13.  ขอใดเปนโครงงานประเภทผลผลิต 
   ก.   รายการวทิย ุ   ข.   การสัมภาษณ 
   ค.   โตวาที   ง.   สนทนาโตะกลม 
14. โครงงานแบบเต็มรูปแบบ หมายถึงอะไร 

ก. โครงงานที่ใชภาษาแบบควบคุม 
ข. โครงงานที่ใชภาษาแบบอิสระ 
ค. โครงงานที่ใชภาษาตามครูกาํหนด 
ง. โครงงานที่ใช ภาษาตามนกัเรียน และครูกาํหนด 

15.  ขอใดเปนตัวอยางโครงงานแบบติดตอกับเจาของภาษาโดยตรง 
ก. การสํารวจสถานที่สําคัญสําหรับนักทองเที่ยว 
ข. การรวบรวมขอมูลจากหนังสือนิตยาสาร 
ค. การจัดทําแผนพับแนะนํา สถานที่ทองเที่ยว 
ง. การสํารวจการใชภาษาอังกฤษที่สนามบิน 

16.  กิจกรรมใดที่ไมอยูในขัน้การควบคุมการใชภาษา 
ก. เกมเติมขอมูลในชองวาง          ข.   บทบาทสมมติเร่ืองการซื้อของ 
ค.   ผูนําทางนักทองเที่ยว   ง.    การจัดทําดานหนาหนังสือพิมพ 

17. ขอใดตอไปนี้ไมเกีย่วของถึงขอดี หรือประโยชนของการทําโครงงาน 
ก. เปนการสงเสริมใหไดใชภาษาตรงตามหลักสูตร 
ข. เปนแรงกระตุนใหไดภาษาเพื่อการสื่อสารจากการทําโครงงานเอง 
ค. เปนการเชื่อมโยงชองวางระหวาง การเรียนภาษากับการใชภาษา 
ง. ไดแสดงออกซึ่งความสามารถของเด็กทุกคนโดยไมคํานึงถึงความสามารถทาง

ภาษา 
18. ขอใดไมใชปญหาในการสอนโครงงาน 

ก. การใชยุทธวิธีในการตรวจสอบโครงงาน 
ข. การเขียนแผนการสอน 
ค. การหาแหลงขอมูล 
ง. การใชภาษาของครู 
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19. ขอใดตอไปนีไ้มใชปญหาการสอนโครงงานสําหรับครูใน เร่ืองการจัดการ (Organization) 
ก. การขาดความสนใจและการใชแรงกระตุน 
ข. การหาแหลงขอมูลและติดตอ 
ค. การทําแผนการสอนอยางสม่ําเสมอ 
ง. การจัดทําส่ืออุปกรณ 

20. การวัดและการประเมนิผลควรดําเนินการตามขอใดที่เหมาะสมทีสุ่ด 
ก. วัดและประเมนิผลตอนตนโครงงานเทานัน้ 
ข. วัดและประเมนิผลดวยขอทดสอบ 
ค. วัดและประเมนิผลตลอดโครงงาน 
ง. วัดและประเมนิผลเมื่อส้ินสุดโครงงาน 

21. การวัดและประเมินผลควรใชเกณฑ ตามขอใดที่เหมาะสมที่สุด 
ก. หลักสูตรตั้งเกณฑไว   ข.  ครูตั้งเกณฑเอง 
ค.    ผูบริหารตั้งเกณฑไว   ง.   ครู และนกัเรียนรวมกันตั้งเกณฑ 

22. การวัดและประเมินผลควรเปนลักษณะใด 
ก. Authentic assessment 
ข. Proficiency test 
ค. Achievement test 
ง. Self test 

23. แหลงขอมูลของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโครงงานหมายถึงส่ิงใด 
ก. วัสดุ ส่ิงพิมพ และของจริง 
ข. อุปกรณบันทกึเสียง และอื่น ๆ 
ค. หนังสืออางอิง 
ง. ทุกสิ่งในการสงเสริมการทําโครงงาน 

24. ใครเปนผูรวบรวมขอมูลแหลงขอมูล 
 ก.   ครู    ข.   นักเรียน 
 ค.   โรงเรียน   ง.   ครู และนกัเรียน 
25. ขอคําถามใดที่ไมเกี่ยวของกบัการนําเสนอโครงงาน 
 ก.   ตองการนาํเสนอใคร  ข.   ทําไม 
 ค.   ที่ไหน   ง.   อยางไร 
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26. การเขียนบัญชรีายการทักษะยอยชวยใหครูทราบถึงอะไร 
ก. ความสัมพันธกันในกลุมนักเรียน 
ข. ความสัมพันธทางภาษา และความสอดคลองกัน 
ค. ความสําเร็จของงาน 
ง. ปญหา และอุปสรรคการทําโครงงาน 

27. การแสดงรายาการทักษะยอยตามโครงสรางและหนาที่ของภาษา ของครูชวยใหเกดิประโยชน
อยางไร 

ก. ทราบถึงภาษาที่ใชในการปฏิบัติโครงงาน 
ข. ทราบถึงความกาวหนาทางภาษา 
ค. ทราบถึงภาษาทั่วไป 
ง. ทราบถึงลําดับการใชภาษา 

28. วิธีสอนแบบลําดับขั้นตอนในโครงงานของ ฟรายด บูธ ช้ีใหเห็นถึงเรือ่งใดมากที่สุด (Layered 
approach) 

ก. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ข. การเขียนแผนภูมิการดําเนินงาน 
ค. การไดทักษะทางภาษา ในแตละกิจกรรม 
ง. ขั้นตอนการใชภาษา 

29. ขอใดตอไปนี้ถูกตองตามวิธีสอนแบบลําดับขั้นตอน (Layered approach) ในโครงงานของ      
ฟรายด บูธ 

ก. มีขอมูลท่ีครูใหเพียงอยางเดยีว 
ข. มีขอมูลที่นักเรียนใหเพยีงอยางเดยีว 
ค. มีขอมูลที่ครู และนักเรยีนให 
ง. มีขอมูลที่ครู ผูใหคําแนะนํา และนักเรียนให 

30. การใชกิจกรรมเชื่อโยง (Bridging activities)  ชวยสงเสริมการทําโครงงานในเรื่องใด 
ก. การฝกทักษะการเก็บรวบรวมแหลงขอมูล 
ข. การฝกทักษะทางภาษา 
ค. การฝกทักษะการเขียนโครงงาน 
ง. การฝกทักษะการปฏิบัติโครงงาน 

เฉลย : 1)ข 2)ข 3)ก 4)ค 5)ก 6)ง 7)ค 8)ข 9)ข 10)ก 11)ก 12)ข 13)ก 14)ข 15)ง 16)ค 17)ก 18)ง 19)ก 
          20)ค 21)ง 22)ก 23)ง 24)ง 25)ข 26)ข 27)ก 28)ค 29)ค 30)ข 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสังเกตการมีสวนรวมระหวางการฝกอบรม 
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แบบสังเกตการมีสวนรวมระหวางการฝกอบรม 
1. หัวขอที่สังเกต  

………………………………………………………………………………………………… 
2. ระยะเวลา 

……………………………………………………………………………………….……….. 
3. รายการที่สังเกต 

3.1 การนําเสนอของวิทยากร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

3.2 การมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

3.3 บรรยากาศในการอบรม  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

4. รายการสัมภาษณ 
4.1 ผูเขารับการอบรม ชื่อ 

……………………………………………………………………………………………… 
ความคิดเห็นตอการอบรม
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
4.2  วิทยากร ชื่อ
……………………………………………………………………………………………….. 
ความคิดเห็นตอการอบรม
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหต ุ: ผูวิจัยเปนผูจดบันทึกการสงัเกต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฅ 
แบบประเมินผลโครงการอบรมสัมมนา 
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แบบประเมินผลโครงการอบรมสัมมนา 
เร่ือง  การสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 

สําหรับครูในสหวิทยาเขตเมืองสิงห  จังหวดักาญจนบุรี 
ระหวางวันท่ี  29-30  เมษายน  2544 

 
คําชี้แจง ตอนที่ 1  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในชอง    ที่เปนจริง 
  ตอนที่ 2  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองแสดงระดับความเหมาะสม 
  ตอนที่ 3  เขียนขอความลงในชองวางที่กําหนดใหตามความคิดเห็นของทาน 
ตอนที่ 1 

1.  เพศ     ชาย 
 หญิง 

 
2.  อาย ุ     20-30  ป 

 31-40  ป 
 มากกวา 40 ปขึ้นไป 

 
3.  วุฒิการศึกษา     ต่ํากวาปริญญาตรี 

 ปริญญาตรี 
 สูงกวาปริญญาตรี 
 วุฒิการศึกษาทางครู 
 วุฒิการศึกษาอืน่ ๆ ระบุ …………………………. 

 
4.  ประสบการณในการเปนครู   1-5 ป 

 6-10 ป 
 มากกวา 10 ป ขึ้นไป 

 
5. การอบรมเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน 

 ไมเคย 
 1-2  ครั้ง 
 มากกวา  2  คร้ัง 
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ตอนที่  2 
 

ระดับความเหมาะสม  
รายการประเมิน มากที่สุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
นอย 

2 
นอยที่สุด 

1 
ดานหลักสูตร      
1. ความรูเนื้อหาวิชาในการฝกอบรม      
2. การฝกปฏิบัติการ      
3. ตัวอยางการสอนดวยหนังสือพิมพ      
4. ส่ือ อุปกรณ      
ดานการจัดการฝกอบรม      
1. สถานที่จัดฝกอบรม      
2. วิทยากร      
3. การบริการ อาหาร – เครื่องดื่มและเอกสารตางๆ      
4. การไดรวมแสดง ความคดิเห็นของผูเขารับการ
ฝกอบรม 

     

5. การฝกปฏิบัติ และการนําไปใชจริง      
6. พิธีเปด – ปด การฝกอบรม      
7. บรรยากาศของการฝกอบรม      
8. ระยะเวลาในการฝกอบรม      
 
ตอนที่ 3 
1. ความรูและสาระที่ไดจากการอบรม ตามหัวขอนี้เปนอยางไร (อธิบาย) 

1.1   แนวคดิและทฤษฎีในการสอนภาษาองักฤษโครงงาน……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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1.2 การฝกปฏิบัติ……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

1.3 ตัวอยางการสอนภาษาอังกฤษโครงงานดวยหนังสือพมิพ  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
1.4 ส่ิงที่ทานประทับใจในการฝกอบรมครั้งนี้   
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
1.5 ส่ิงที่ควรปรับปรุงแกไข ในการฝกอบรม 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
1.6 ทานคิดวาจะนําไปขยายผลจากการฝกอบรมนี้อยางไร 
  (เพื่อการติดตามผลหลังฝกอบรม 1 เดือน) 

      ………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………………………… 
1.7 ขอเสนอแนะอื่นๆ (กิจกรรม/เนื้อหา/ส่ือ/ฯลฯ)  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
       

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฆ 
แบบบันทึกการติดตามผลนําไปใช 
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แบบบันทึกการติดตามผลการนําไปใชหลงัการฝกอบรม 
เร่ือง   การสอนภาษาอังกฤษโครงงานในระดับมัธยมศกึษา 

 
วันที่บันทกึ………………………เวลา……………..สถานที่…………………………………. 

1.ช่ือผูเขารับการอบรม……………………………………………………………………………… 
2. การนําผลจากการฝกอบรมมาใชในโรงเรียนเปนเชนไร…………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
2.หลักฐานการนําผลการฝกอบรมมาใชในชั้นเรียน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
3.ขอคิดเห็นของครูในการนาํการเสนอภาษาอังกฤษโครงงานมาใชเรียน 
ขอดี
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ขอเสีย
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
4. ขอคิดเห็นของนักเรียน โดยการสุมสัมภาษณ 5 คน 

นักเรียนคนที1่ขอดี………………………………………………………………………… 
       ขอเสีย………………………………………………………………………………………….. 

นักเรียนคนที2่ขอดี………………………………………………………………………… 
       ขอเสีย………………………………………………………………………………………….. 

นักเรียนคนที3่ขอดี…………………………………………………………………………. 
       ขอเสีย………………………………………………………………………………………….. 
        นักเรียนคนที4่ขอดี………………………………………………………………………… 
       ขอเสีย………………………………………………………………………………………….. 
 นักเรียนคนที5่ขอดี………………………………………………………………………… 
       ขอเสีย………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายนามผูเขารวมอบรม ผูเชี่ยวชาญ ผูสนทนากลุม 
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รายช่ือผูเขารับการอบรม ระหวางวันที่ 29 – 30 เมษายน 2544 
 

ลําดับที่  ชื่อ-สกุล โรงเรียน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

นายเฉลิมพล    เย็นทรวง 
นางกาญจนา     วงษเวช 
นางอําไพ          สมประสงค 
นางสาวปริญธร   จงสวัสดิ์ 
นางสาวศิวพร    ครุฑฑานนท 
นางพรทิพย     ศุภวงศ 
นางสุชาดา   เจียมเวชวิทยา 
นางจันทนา   คําอนุกูล 
นางสิริพร   พรรณาภพ 
นางเพียงพิศ   ขีเจริญสุข 
นางสุดาพร   ประธรรมสาร 
นางภาวดี   จิตตามัย 
นางไพเราะ   มาตราช 
นางสาวสุดารัตน  นอยสอาด 
นางสาวสมทรัพย   อติชาติบุตร 
นางสาวพนารัตน   วสุพันธ 
นางสุวณีย   มังกะโรทัย 
นายอนุกูล   ปโย 
นางชวนชม   จันทรสมบูรณ 
นางเนตรดาว   นิลเพ็ชร 
นางเลียม   จิตมั่น 
นางสางชลธิชา   วีระศิลป 
นางสาวขวัญหทัย   ไชยวังราช 
นางสาวนุชนรา   รัตนศิระประภา 
นางสาวนฤมล   สิทธิชัย 
นางสาวพัชรี   สุกิตติรุงเรือง 
นางวัลภา   ใจเย็น 
นางรุงวนา   สุดจิตต 
นางสุรียพร   ทับทิม 
นางมยุรี   ดวงจิตต 

กาญจนานุเคราะห 
กาญจนานุเคราะห 
กาญจนานุเคราะห 
กาญจนานุเคราะห 
กาญจนานุเคราะห 
กาญจนานุเคราะห 
กาญจนานุเคราะห 
กาญจนานุเคราะห 
กาญจนานุเคราะห 
กาญจนานุเคราะห 
กาญจนานุเคราะห 
กาญจนานุเคราะห 
กาญจนานุเคราะห 
กาญจนานุเคราะห 
กาญจนานุเคราะห 
กาญจนานุเคราะห 
ลาดหญาพิทยาคม 
ลาดหญาพิทยาคม 
ลาดหญาพิทยาคม 
ลาดหญาพิทยาคม 
ดานมะขามเตี้ยวิทยาคม 
ดานมะขามเตี้ยวิทยาคม 
ดานมะขามเตี้ยวิทยาคม 
บานเกาวิทยา 
บานเกาวิทยา 
บานเกาวิทยา 
เทพมงคลรังษี 
ไทรโยคนอยวิทยา 
บานวังลาน 
บานวังลาน 
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            รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบโครงรางหลักสูตร และแบบทดสอบกอนและหลังการอบรม 
 
ดานการสอนภาษาองักฤษ 

1. รองศาสตราจารย ดร. วิสาข  จัติวัตร หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน และ
อาจารยสาขาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

2. อาจารยกาญจนา  สุจิต อาจารยสาขาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

3. อาจารย ดร. นิสัย  แกวแสนไชย อาจารยคณะมนุษยศาสตร สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

4. อาจารยเบญจมาศ  จงเจริญ อาจารย  2  ระดับ  7  อาจารยหมวดภาษาตางประเทศ  
       โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี และเลขาศูนย ERIC จังหวัดกาญจนบุรี  

 
ดานหลักสูตร 

1. อาจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ อาจารยสาขาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร           
มหาวิทยาศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

2. อาจารยด รุณี   สมบัติภิญโญ  ผูชวยผู อํานวยการโรงเรียนกาญจนานุ เคราะห               
จังหวัดกาญจนบุรี 
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รายนามผูเขารวมสนทนากลุมพัฒนาโครงรางหลกัสูตรฝกอบรม 
เรื่อง  การสอนภาษาอังกฤษโครงงานในระดับมัธยมศกึษา 

กลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี 
 

1. ผช. ดรุณี 
2. อาจารยเฉลิมพล 
3. อาจารยกาญจนา 
4. อาจารยอําไพ 
5. อาจารยพรทิพย 
6. อาจารยเบญจมาศ 
7. อาจารยระพีพรรณ 
 

สมบัติภิญโญ 
เย็นทรวง 
วงษเวช 
สมประสงค 
ศุภวงศ 
จงเจริญ 
เจริญทัศนศิร ิ

ผูชวยผูอํานวยการฝายวชิาการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห 
หัวหนาหมวดภาษาตางประเทศ 
รองหัวหนาหมวดภาษาตางประเทศ 
รองหัวหนาหมวดภาษาตางประเทศ 
อาจารยผูนิเทศวชิาภาษาองักฤษ 
เลขาศูนย  ERIC ประจําจังหวัดกาญจนบุร ี
อาจารยสอนภาษาอังกฤษ หมวดภาษาตางประเทศ
(ผูวิจัย) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน 
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แบบสัมภาษณ 
วัตถุประสงค เพื่อสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษ และนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐาน

ในการทํางานวิจัย 
ชื่อ  …………………………………………………………………………………….. 
ตําแหนง …………………………………………………………………………………….. 
วุฒิการศึกษา …………………………………………………………………………………….. 
ประสบการณ …………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………….. 
งานที่เก่ียวของกับการสอนภาษาองักฤษ …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
ระยะเวลาในการเปนอาจารยสอนและผูอบรมครูภาษาองักฤษ ……………………………… 

…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. 

ปญหาที่เกิดขึ้นกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………….. 
ความคิดเห็นในการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน ………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………….. 
ความคดิเห็นในการจัดใหมีการจัดฝกอบรมการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน …………………….. 
  ……………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………….. 
 
      ลงชื่อผูใหสัมภาษณ…………………………... 
             (…………………………) 
       วันที่  ………………………………… 
 
      ลงชื่อผูสัมภาษณ……………………………… 
                   (นางระพีพรรณ  เจรญิทัศนศิริ) 
       วันที่  ………………………………… 
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Questionnaire Form 
Objective : To survey determine the important of English Project Work. 
1. What’s your name? 

…………………………………………………………………………………………………. 
2. Where are you teaching now? 

…………………………………………………………………………………………………. 
3. What level do you teach? 

…………………………………………………………………………………………………. 
4. How long have you been teaching ESL? 

…………………………………………………………………………………………………. 
5. Describe your student population. 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

6. Have you ever heard about English Project Work in the USA? 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

7. Have you ever used Project Work or a related technique in your classes? 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
Your Signature : ………………………………………………….. 
   “THANK YOU VERY MUCH” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 197

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เร่ือง 
ความคิดเหน็เกี่ยวกับ เรื่องภาษาอังกฤษโครงงานของโรงเรียนมัธยมศกึษา      

สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
 
คําชี้แจง เพื่อใหการกรอกแบบสอบถาม ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจยั จึงขอชี้แจง 
รายละเอียด ดงันี้ 

1. แบบสอบถามนี้เปนการถามความคิดเหน็ตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โครงงาน และการสงเสริมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโครงงานเทานั้น 

2. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนี้ใชเพื่อเปนพืน้ฐานขอมูลในการที่จะนําไปใช
ในการวิจัยเทานั้น ไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของผูตอบแตอยางใด
ทั้งส้ิน 

3. กรุณาตอบใหครบทุกขอ เพื่อจะนําผลไปวิเคราะห สังเคราะหไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

นางระพีพรรณ  เจริญทัศนศิริ 
นักศึกษาสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานภาษาตางประเทศ 
         ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร              
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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แบบสอบถามนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษโครงงาน 
คําชี้แจง  จงเลือกคําตอบที่ตองการ โดยทําเครื่องหมาย X ในวงกลมที่ทานเลือก 
1. นักเรียนเลือกทําภาษาอังกฤษโครงงานชนดิใด 
○เต็มรูปแบบ   ○กิจกรรมเสริม  ○ไมทราบ 

2. รูปแบบโครงงานที่เลือกเปนแบบใด 
○กําหนดโครงสราง    ○ไมกําหนดโครงสราง   
○กําหนดรวมกัน    ○ไมทราบ 

3. ประเภทของโครงงานที่เลือกเปนประเภทใด 
○สํารวจ  ○ผลผลิต    ○การแสดง        ○วิจยั ○ไมทราบ 

4. นักเรียนไดเขยีนเคาโครงในการทําโครงงานหรือไม 
○เขียน   ○ไมเขียน 

5. แหลงขอมูลนักเรียนคนหาเพียงอยางเดียว 
○ใช   ○ไมใช 

6. นักเรียนไดเรียนรูถึงเรื่องใด ในวิชาภาษาองักฤษโครงงานมากที่สุด 
○ทํางานกลุม  ○กระบวนการจัดการ 

7. นักเรียนคิดวาการปฏิบัติโครงงานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนไดใชภาษาอังกฤษ เชนไร 
○มาก   ○นอย 

8. นักเรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษโครงงานหรือไม 
○ชอบเพราะ…………………………………………….   
○ไมชอบเพราะ…………………………………………. 

9. นักเรียนคิดวาควรจะมภีาษาอังกฤษโครงงาน ในทกุระดบัชั้นหรือไม 
○มีเพราะ………………………………………………….    
○ไมมีเพราะ………………………………………………. 

10. นักเรียนไดนําภาษาอังกฤษโครงงานไปประยุกตใชในการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปไดหรือไม 
○ไดเชน…………………………………………………..   
○ไมทราบ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นครูภาษาองักฤษเกี่ยวกับเร่ืองภาษาอังกฤษโครงงาน 
คําชี้แจง  จงเลือกคําตอบที่ตองการ โดยทําเครื่องหมาย X ในวงกลมที่ทานเลือก 
1. ประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษ 
○นอยกวา 1 ป   ○11 – 15 ป 
○1 – 5 ป    ○16 – 20 ป 
○6 – 10 ป    ○มากกวา 20 ป 

2. โรงเรียนของทานเปดสอนวิชาภาษาอังกฤษอังกฤษโครงงานหรือไม 
○เปดสอน    ○ไมเปดสอน 

3. การสอนภาษาอังกฤษโครงงานเหมาะที่จะเปดสอนในโรงเรียนของทานหรือไม 
○เปดสอน    ○ไมเปดสอน เพราะ………………………………………. 

4. การสอนภาษาอังกฤษโครงงานเปนเชนไร 
○ยาก    ○งาย 

5. การสอนภาษาอังกฤษโครงงานเนนเรื่องใดเปนสําคัญ 
○เนื้อหา    ○ผูเรียน 

6. การสอนภาษาอังกฤษโครงงานครูทําหนาที่ของนักเรียนเทานั้นที่จะนํามาคนควาในชัน้เรียน 
○ใช    ○ไมใช 

7. แหลงขอมูลการทําโครงงานเปนหนาที่ของนักเรียนเทานั้นที่จะนํามาคนควาในชัน้เรียน 
○ใช    ○ไมใช 

8. ภาษาอังกฤษโครงงานสงเสริมนักเรียนดานใดมากที่สุด 
○กระบวนการกลุม    ○กระบวนการจัดการ 

9. ทานเคยเขารวมประชุมสัมมนาหรือฟงบรรยาย และการอภิปรายเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ       
โครงงานหรือไม 
○ไมเคย    ○เคยที่ไหน……………………………………………. 

10. ทานตองการใหมีการจัดประชุมสัมมนา เร่ืองภาษาอังกฤษโครงงานหรอืไม 
○ตองการ(บอกความสําคัญที่ตองการใหมี)……………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………  
○ไมตองการ 
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                   แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับเร่ืองภาษาอังกฤษโครงงาน 
คําชี้แจง  จงเลือกคําตอบที่ตองการโดยทําเครื่องหมาย X ในวงกลมที่ทานเลือก 
1. ทานคิดวาภาษาอังกฤษโครงงานชวยสงเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ ในดานใดมากทีสุ่ด 

○กระบวนการทํางานโดยใชภาษาเปาหมาย เพื่อการสื่อสารตามสภาพ 
○การใชภาษาเปาหมายที่ถูกตองตามโครงสราง และหลักไวยากรณ 
○อ่ืนๆ ……………………………………………………………. 

2. ทานคิดวาภาษาอังกฤษโครงงานเปนการเรยีนการสอน ทีเ่นนผูใดเปนสาํคัญ 
○ครู 
○นักเรียน 
○เนื้อหา 
○อ่ืนๆ ……………………………………………………………. 

3. ถาครูผูสอนภาษาอังกฤษเสนอใหเปดสอนวชิาภาษาอังกฤษโครงงาน ทานมีความคิดเหน็   
อยางไร 
○เห็นดวย เพราะ…………………………………………….   
○ไมเห็นดวย เพราะ…………………………………………. 

4. ทานคิดวาครูผูสอนภาษาอังกฤษ ควรไดรับการสงเสริมใหไดรับความรูในเรื่องภาษาองักฤษ
โครงงานดวยวิธีใดมากที่สุด 
○ศึกษาดูงานจากโรงเรียนทีเ่ปดสอน 
○เขารับการอบรมจากผูเชี่ยวชาญ 
○ทั้ง 2 วิธี 
○อ่ืนๆ ……………………………………………………………. 

5. ถามีการจัดฝกอบรมครูภาษาอังกฤษ เร่ืองการสอนภาษาองักฤษโครงงานในจังหวัดของทานๆ 
มีความคิดเหน็เชนไร 
○สงเสริมใหครูเขารับการอบรม(บอกความสําคัญที่ตองการใหม)ี…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

    ○ไมสงเสริม เพราะ…………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบบันทึกการสนทนากลุม 
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แบบบันทึกการสนทนากลุมเพื่อพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรม 
เร่ือง  การสอนภาษาอังกฤษโครงงานในระดับมัธยมศกึษา 

 
วันที่สนทนากลุม……………………………เวลา…………สถานที่……………………………… 
ผูเขารวมกลุมสนทนา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
1. สรุปหัวขอในการฝกอบรมเรื่องการสอนภาษาอังกฤษโครงงานในระดบัมัธยมศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2. สรุปแนวทางในการจัดฝกอบรม 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3. สรุปชวงเวลาที่เหมาะสม 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4. สรุปการเชิญวิทยากร 
…………………………………………………………………………………………………       
………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
แบบประเมินโครงรางหลักสูตร 
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แบบประเมินโครงรางหลักสูตร 
 แบบประเมินผลฉบับนี้เปนแบบประเมินโครงรางหลักสูตร โดยมีจุดประสงคใหทานซึ่ง
เปนผูเชี่ยวชาญไดกรุณาพิจารณาความสอดคลองระหวางองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรขอให
ทานทําเครื่องหมาย/ลงในชองวางที่ตรงกบัความคิดเหน็มากที่สุด และเขียนขอเสนอแนะอืน่ๆ  
คําชี้แจง  ใหทานพิจารณาวาองคประกอบของหลักสูตรมีความสอดคลองมากนอยเพียงใด 

+1      หมายถงึ  มีความสอดคลอง 
0 หมายถึง  ไมแนใจ 

-1       หมายถงึ   ไมสอดคลอง 
ขอที่ เนื้อหาประเมนิ สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

สภาพปญหากบัจุดมุงหมาย 
หัวขอกับเนื้อหา 
เนื้อหากับกิจกรรม 
เนื้อหากับสภาพปจจุบันในการนําไปใช 
เนื้อหากับสื่อ 
จุดมุงหมายของหลักสูตรกับจุดมุงหมายเชงิ
พฤติกรรมในแตละตอน 
จุดมุงหมายเชงิพฤติกรรมกับเนื้อหา 
จุดมุงหมายเชงิพฤติกรรมกับวิธีการ 
จุดมุงหมายเชงิพฤติกรรมกับสื่อ 
จุดมุงหมายเชงิพฤติกรรมกับการประเมิน 
จุดมุงหมายเชงิพฤติกรรมกับกิจกรรม 
กิจกรรมกับสือ่ 
กิจกรรมกับการประเมิน 

   

 
ขอเสนอแนะ ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ภาพประกอบการอบรม 
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อาจารยสุนีย  แคนยกุต 
จากสํานักพิมพบางกอกโพสท 

 

 ผูเขารวมการสัมมนาฟงบรรยายภาคทฤษฎ ี
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ผูเขารับการอบรมฝกภาคปฏิบัติเขียนโครงการเปนกลุม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแทนกลุมนาํเสนอผลงาน 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ นางระพีพรรณ  เจริญทัศนศิริ 
ที่อยู 73/2 ถ.แสงชูโต ตําบลทาลอ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบรีุ 

71000 
ที่ทํางาน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ตําบลบานเหนอื อําเภอเมือง จังหวดั

กาญจนบุรี 71000 
ประวัติการศึกษา  
ปการศึกษา 2519 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนลาดหญาวิทยา จังหวัดกาญจนบรีุ 
ปการศึกษา 2522 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

โรงเรียนลาดหญาพิทยาคม จังหวดักาญจนบุรี 
ปการศึกษา 2524 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวดักาญจนบุรี 
ปการศึกษา 2528 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  

วิชาเอกภาษาองักฤษ วิชาโทศิลปะ วิทยาลยัครูกาญจนบรีุ  
จังหวดักาญจนบุรี 

ปการศึกษา 2545 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
(ศษ.ม.) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตาง 
ประเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

ประวัติการทํางาน  
พ.ศ. 2531 – 2535 อาจารย 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2536 – ปจจุบัน อาจารย 2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห จังหวัดกาญจนบุรี 
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