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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



ประกาศคุณูปการ     
 

 รายงานผลการอบรมและนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  เล่มนี้  ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความกรุณา  และความช่วยเหลือ
เป็นอย่างดียิ่งจาก  นายไสว   สารีบท  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาชัยภูมิ  
เขต 2  นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  
เขต 2  และนายประสาท  ขันชัยภูมิ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รายงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอขอบพระคุณ  นางนพวรรณ   มนัสวิมล   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  นางสิริกัญญา   ศรีโฉม   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียน
ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  นางแสงอรุณ  
อาบสุวรรณ  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  และนางจุฑาลักษณ์   หล้าเพชร   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเพชร
ราษฎร์บ ารุง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ  ในการ
ตรวจสอบเครื่องมือ และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานเป็นอย่างดี  
 ขอขอบคุณคณะครู  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  ทีเ่ป็นก าลังใจ และกรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า  ให้ความร่วมมือ  
ช่วยเหลือสนับสนุนในการเก็บรวบรวมข้อมูลจนท าให้งานส าเร็จด้วยดี   
 คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีของการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ผู้รายงานขอมอบบูชาพระคุณ
ของบิดามารดา  ผู้มีพระคุณต่อผู้รายงาน และบูรพาจารย์ที่ได้ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน 
ให้เกิดปัญญา  มีสติ  มีความมุ่งหมายในชีวิต  มีความเชื่อมั่นในตนเอง และคุณธรรมอันเป็นเครื่องชี้น า
ให้บรรลุความส าเร็จในชีวิต  
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ชื่อเรื่อง   รายงานผลการอบรมและนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
                โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2 
ผู้รายงาน  นางสาวสุเมธตา    งามชัด 
หน่วยงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
ปีท่ีพิมพ ์  พ.ศ. 2558 

 
บทคัดย่อ 

 การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1)  เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจด้านทักษะ 
การใช้ภาษาอังกฤษ และการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ก่อนและหลังการอบรม 
โดยใช้รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการและคู่มือฝึกอบรม  2)  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรม  3)  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอนหลังการอบรม  4)  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนหลังการอบรม  5)  เพ่ือศึกษาผลการน าเอกสารไปใช้และการรับการนิเทศ 
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษหลังการอบรม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2  ที่มีคะแนนผลการประเมินระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 วิชา
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ ากว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และลดลงจากปีการศึกษา 
2555  ทีส่มัครใจเข้ารับการอบรมจ านวน 60  คน  ผู้บริหารโรงเรียน  จ านวน  60  คน  และ นักเรียน   
ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  ตามชั้นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรม  ชั้นละ 2 คน  
จ านวน  120  คน   
 วิธีด าเนินการ  ใช้รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ  (Workshop)  และการนิเทศติดตาม   
เป็นกิจกรรมในการพัฒนา   เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมี  5  ฉบับ  ได้แก่  แบบทดสอบ 
ก่อนและหลังการอบรม  จ านวน  40  ข้อ  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อ 
การอบรม  จ านวน  20  ข้อ  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  จ านวน  17  ข้อ  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตนเอง  จ านวน  
26  ข้อ  และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษต่อการน าเอกสารไปใช้  และ  
การรับการนิเทศ  จ านวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
ค่าร้อยละ  และ  t-test  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   
  
 สรุปผลการรายงานพบว่า   
  1.  ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และการจัด 
การเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนและหลังการอบรม         
เมือ่เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย  พบว่า  ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมมีค่าสูงกว่า      
ก่อนการอบรม 
 
 



  2.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรม  พบว่า  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความคิดเห็นใกล้เคียงกันว่าการบริหารจัดการ 
มีเนื้อหาสาระในการอบรมตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม  วัตถุประสงค์ของ 
การอบรมและสถานที่อบรมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด  กระบวนการอบรมมีการจัดกิจกรรม 
การฝึกอบรมทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์  วิทยากรมีเทคนิคและวิธีการถ่ายทอด  และมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับเนื้อหา และ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์จากการอบรมในครั้งนี้มาก   
  3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็น
ใกล้เคียงกันว่า  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โดยมีการส่งเสริมให้นักเรียนมี 
ส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  และใช้เกมประกอบกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษมากท่ีสุด  แต่ครูมีการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนน้อย   
  4.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครู 
ผู้สอนภาษาอังกฤษ  พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยนักเรียนมีความคิดเห็นใกล้เคียงกันว่า   
ครูจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาก
ที่สุด  แต่มีกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษน้อย  และความคิดเห็นของนักเรียน
เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตนเอง  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  นักเรียนชอบเรียน
ภาษาอังกฤษจากการเล่นเกม   แต่ยังคงมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่าง 
ง่ายๆ น้อย  
  5.  ผลการนิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  หลังการอบรม
พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความคิดเห็นใกล้เคียงกันว่าได้ความรู้ 
แนวคิด  แนวทางและรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนจากเอกสารพอเพียงที่สามารถน าไปปฏิบัติได้
จริง  และครูมีความคิดเห็นว่าการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานหลังการอบรมเป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้ และครู 
มีความต้องการให้มีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  ที่ครู และ
ผู้บริหารต้องการมากที่สุด คือ ต้องการให้มีการจัดการอบรมพัฒนาทั้งด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษาเป็นประจ า
ทุกปี  และระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการอบรมควรเป็นช่วงปิดภาคเรียน   


