
 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายมากท่ีสุด เนื่องจากเปน

ภาษากลางท่ีใชส่ือความหมายไปเกือบท่ัวโลก ท้ังในฐานะท่ีเปนเครื่องมือท่ีจะเขาถึงแหลงวิทยาการ

ตาง ๆ และคนควาความรูใหม ๆ ซึ่งปจจุบัน มีคนท่ัวโลกใชภาษาอังกฤษเปนหลักในการส่ือสารถึง

จํานวน 2,000 ลานคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรของโลก ดังนั้น จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะ

สงเสริมใหประชากรไทยไดเรียนรูภาษาอังกฤษในระดับท่ีจะส่ือสารไดเปนเครื่องมือในการแสวงหา

ความรูและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเจรจาตอรองสําหรับการแขงขันดานเศรษฐกิจและสังคม 

ในเวทีสากล ซึ่งชวงท่ีผานมาประเทศไทย ไดมีความพยายามท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษท่ีสําคัญ  ไดแก 1) การประกาศนโยบายใหนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศท่ี 1 โดยกําหนดใหมีการสอนต้ังแตประถมศึกษาเปนตนไป โดยมีการอบรมครูสอน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 การสงเสริมการผลิตส่ือเสริม การคัดกรองหนังสือเรียน แตไมมีการพัฒนาท่ี

ตอเนื่อง 2) การสงเสริมใหมีการเปดโรงเรียนนานาชาติมากข้ึน และอนุญาตใหนักเรียนไทย                 

เขาเรียนไดไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมดในโรงเรียน ตอมาไดสงเสริมโรงเรียน                            

English Program ( โ ร ง เรี ยน  EP)  ซึ่ ง เป น โ ร ง เรี ยน ท่ี จัดการ เรี ยนการสอนตามหลั ก สู ตร

กระทรวงศึกษาธิการ โดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีโรงเรียนท่ีเขารวม

โครงการแลว ในป 2559 จํานวน 190 โรงเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 

2559: 1-3) แมจะมีมาตรการดังกลาว แตยังไมสงผลตอความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเทาท่ีควร

ดังจะเห็นไดจากผลการประเมินดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (GAT) ในปการศึกษา 

2559 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวา ผูเขาสอบ 127,018 คน มีคาเฉล่ีย 45.14 ของผูท่ีเขาสอบ

ท้ังหมด ซึ่งยังถือวาคะแนนเฉล่ียยังไมถึงครึ่งของคะแนนเต็ม 150 คะแนน (สถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน). 2559: 4) นอกจากนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

(องคการมหาชน) จัดการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เมื่อวันท่ี 6-7 

กุมภาพันธ 2559 ซึ่งประกาศผลการทดสอบในวันท่ี 20 มีนาคม 2559 โดย สทศ. ไดรายงานผลการ

ทดสอบคาสถิติพื้นฐานโดยจําแนกตามตัวแปร คือ คะแนนเฉล่ียจําแนกตามสังกัดขนาดโรงเรียนท่ีต้ัง

และภูมิภาคสรุปได ดังนี้ 1) จําแนกตามสังกัด พบวา รายวิชาภาษาอังกฤษ มีผูเขาสอบ 423,417 คน 

มีคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 24.98 ปรากฏวาคะแนนเฉล่ียในสังกัดในกํากับกระทรวงศึกษาธิการ 

(โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ) มีผู เขาสอบ 242 คน มีคะแนนเฉล่ีย 75.53 สังกัดสํานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต) มีผูเขาสอบ 4,278 คน มีคะแนนเฉล่ีย 46.19 สังกัด

สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน มีผูเขาสอบ 52,644 คน มีคะแนนเฉล่ีย 

27.49 และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีผูเขาสอบ 336,869 คน มีคะแนน

เฉล่ีย 24.68 ตามลําดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน), 2559: 1) ซึ่งจะ

พบวา คะแนนการสอบ (O-NET) ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน มีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดและไมผานตามเกณฑกลาง รวมท้ังยังมีคาเฉล่ียนอยกวาคาเฉล่ียของ      

ผูเขาสอบท้ังประเทศ 2) จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา รายวิชาภาษาอังกฤษ มีผูเขาสอบ 

423,417 คน มีคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 24.98 และเมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบวาคะแนน

เฉล่ียในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมีผูเขาสอบ 206,194 คน มีคะแนนเฉล่ีย 28.76 สูงกวาโรงเรียน

ขนาดใหญมีผูเขาสอบ 96,592 คน มีคะแนนเฉล่ีย 22.70 ขนาดกลางมีผูเขาสอบ 98,926 คน                  

มีคะแนนเฉล่ีย 20.65 และขนาดเล็กมีผูเขาสอบ 21,705 คน มีคะแนนเฉล่ีย 18.95 ตามลําดับ 

(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน), 2559: 2) และ 3) จําแนกตามท่ีต้ังและ

ภูมิภาค พบวา รายวิชาภาษาอังกฤษ มีผูเขาสอบ 423,417 คน มีคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 24.98 

เมื่อจําแนกตามท่ีต้ังในเมืองมีผูเขาสอบ 181,944 คน มีคะแนนเฉล่ีย 29.11 ซึ่งสูงกวาท่ีต้ังนอกเมือง 

มีผูเขาสอบ 241,473 คน มีคะแนนเฉล่ีย 21.87 เมื่อจําแนกตามภูมิภาค พบวา ในกรุงเทพมีผูเขาสอบ 

50,560 คน มีคะแนนเฉล่ีย 34.42 ภาคเหนือ มีผูเขาสอบ 41,854 คน มีคะแนนเฉล่ีย 25.61                

ภาคตะวันออกมีผูเขาสอบ 28,827 คน มีคะแนนเฉล่ีย 25.47 ภาคกลาง ไมรวมกรุงเทพมีผูเขาสอบ 

86,899 คน มีคะแนนเฉล่ีย 25.15 ภาคตะวันตก มีผูเขาสอบ 18,222 คน มีคะแนนเฉล่ีย 23.68 

ภาคใตมีผูเขาสอบ 60,134 คน มคีะแนนเฉล่ีย 23.44 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผูเขาสอบ 136,921 

คน มีคะแนนเฉล่ีย 21.94 ตามลําดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน), 2559: 

2) สวนในระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ยอนหลัง 3 ปการศึกษา            

(ปการศึกษา 2559-2561) พบวาคะแนนเฉล่ียระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 (ปการศึกษา 2559 เทากับ 

39.07, ปการศึกษา 2560 เทากับ 36.45, และปการศึกษา 2561 เทากับ 35.33) ตามลําดับ                   

ซึ่งคะแนนเฉล่ียมีลักษณะแนวโนมลดลงทุกป สําหรับคะแนนเฉล่ียระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6                 

(ปการศึกษา 2559 เทากับ 34.05, ปการศึกษา 2560 เทากับ 35.93, และปการศึกษา 2561 เทากับ 

39.86) ซึ่งคะแนนเฉล่ียมีลักษณะแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป โดยขอมูลในสองระดับช้ันมีลักษณะตรงขาม

กัน (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2, 2562)    

 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาความกาวหนาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในประเทศไทย สภาผูแทนราษฎร ไดศึกษาสภาพปญหาและ

อุปสรรคดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบวา นักเรียนมีเจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษเพียง
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เพื่อสอบผาน หรือสามารถสอบเขาเรียนตอในระดับช้ันสูงตอไปได จึงไมตระหนักถึงความสําคัญในการ

เรียนภาษาอังกฤษเทาท่ีควร นักเรียนสวนมากมีความสามารถและทักษะการใชภาษาอังกฤษอยูใน

ระดับออน เมื่อเปรียบเทียบผลการสอบประเมินตามเกณฑมาตรฐานสากล อีกท้ังในการสอบประเมิน

ระดับชาติ (National Test) ในวิชาภาษาอังกฤษ ของปการศึกษา 2560 ผลการสอบโดยสวนมาก               

ยังไมเปนท่ีพอใจของครูสอน หรือตํ่ากวาระดับ ท่ีโรงเรียนคาดหวังไว นอกจากนี้ จากผลการศึกษายัง

พบวา แรงงานไทยท่ีไปทํางานในตางประเทศยังไมสามารถใชภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารสําหรับ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนการสะทอนภาพใหเห็นถึงการขาดประสิทธิผลในการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษท่ีผานมา ดวยความหวงใยในสภาพปญหาดังกลาว รัฐบาลปจจุบันจึงไดให

ความสําคัญตอการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครู โดยกําหนด

ยุทธศาสตรท่ีสําคัญ คือ 

 1) กําหนดใหทุกโรงเรียนใชภาษาอังกฤษเปนส่ือหลักในการสอนภาษาอังกฤษตลอดช่ัวโมง

ภาษาอังกฤษ  

 2) ขยายและสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน English Program และโรงเรียน Mini 

English Program โดยเนนการสนับสนุนเฉพาะโรงเรียนท่ีรองรับนักเรียนยากจนท่ีไมสามารถจายเงิน 

สนับสนุน การดําเนินงานไดประมาณรอยละ 20 ของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการท้ังหมด  

 3) กําหนดใหทุกโรงเรียนจัดคายภาษาอังกฤษ (English Camp) เปนกิจกรรมทุกป   

 4) พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาใหมีความรู

ความสามารถ และทักษะตามเกณฑท่ีกําหนด 

 5) จัดต้ังและพัฒนาศูนย ERIC (English Resource and Instruction Center) ซึ่งมีอยูแลว 

88 ศูนยใหครบ 175 เขตพื้นท่ีการศึกษา และพัฒนาศูนยเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง (Self-

Access Learning Center) ซึ่งมีอยูแลว 76 ศูนย และชมรมครูใหเปนเครือขายกับศูนย ERIC  

 6) การสนับสนุนเพิ่มเติมโดยสนับสนุนและประสานงานกับสถาบันการศึกษา/หนวยงาน   

ตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศ เพื่อใหครูสอนภาษาอังกฤษไปศึกษาและดูงานเพิ่มเติม โดยทุนสวนตัว

หรือการสนับสนุนของทางราชการเปนบางสวน จัดคาตอบแทนพิเศษแกครูสอนภาษาอังกฤษท่ีมี

ความสามารถทางภาษาดีเดนและสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพจัดทาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-Book) เปนภาษาอังกฤษ จัดรายการภาษาอังกฤษทางโทรทัศนเพื่อการศึกษา (ETV) 

และโทรทัศนเพื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมสนับสนุนการเรียนการสอนดวย E-Learning 

สนับสนุนการใช Internet สนับสนุนใหครูสามารถผลิตส่ือดวยตนเอง 

 7) จัดต้ังสถาบันสงเสริมการสอนภาษาอังกฤษ โดยใชบุคลากรและงบประมาณท่ีมีอยูเดิมของ

กระทรวงศึกษาธิการในการบริหารโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษเปนส่ือการสอน ระบุใหโรงเรียนตองใช
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ครูชาวตางชาติท่ีเปนเจาของภาษาท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษา หากไมใชเจาของภาษาจะตองมี

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ท้ังการฟง พูด อาน และเขียน ในการส่ือสารเหมือนเจาของ

ภาษา ซึ่งหาไดยากและขาดประสบการณตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2558: 3-4)  

 โรงเรียนสองภาษา เปนรูปแบบหนึ่งท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมอบหมายใหโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษใน           

ดานภาษาใหสามารถพัฒนาไดเต็มศักยภาพ โดยเปดสอนในโรงเรียนท่ีมีความพรอมและมีศักยภาพ

เพียงพอในทุกดาน โรงเรียนสองภาษาเปนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือเพื่อ

พัฒนาศักยภาพดานความรูความสามารถและทักษะทางภาษาของผูเรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ English 

Program (EP) และ Mini English Program (MEP) ซึ่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลคุณภาพ 

การศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สุรชัย เทียนขาว, 2548) ได

รายงานสรุปเกี่ยวกับการติดตามผลโรงเรียนท่ีเปดสอนหลักสูตร English Program พบวา โรงเรียนมี

ปญหาในการจัดการเรียนการสอนอยูมาก ไดแก ผูสอนมีคุณภาพตํ่า ส่ือ(ประกอบการสอน / ท่ีใชใน

การจัดการเรียนการสอน) ไมสอดคลองกับเนื้อหาของหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด เปนตน 

ผูรับบริการเกิดความไมมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน                  

หากพิจารณาคาใชจายในโครงการดังกลาวจะเห็นวาผูเรียน (ผูปกครอง) ตองจายคาเลาเรียนสูงและ

ผูปกครองคาดหวังสูงมาก จึงเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง โครงการโรงเรียนสองภาษาของรัฐ 

ประสบปญหาตาง ๆ ดังกลาว และยังไมเปนท่ีมั่นใจในมาตรฐานของโครงการ อีกท้ัง คาใชจายของ

ผูปกครองนักเรียนในโครงการตองใชการลงทุนสูงกวาปกติ ประมาณ 20,000-35,000 บาท ตอภาค

เรียน หากไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลว ก็จะสงผลตอ

คุณภาพการศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครอง ตลอดจนนับวาเปนการสูญเสียทาง

เศรษฐกิจเปนอยางมากถือเปนปญหาทางสังคมและการศึกษาท่ีตองหาวิธีแกไขโดยเร็ว 

 ปญหาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผูบริหาร โรงเรียนบางแหงยังขาดความ ความเขาใจใน

การบริหาร หองเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการอยางแทจริง ทําใหการบริหารโดยท่ัวไปของโรงเรียนเปนไปตามลักษณะ ความ

พรอมของแตละโรงเรียนมีผลทําใหคุณภาพของการบริหารการศึกษาแตกตางกัน ประกอบกับความ

พรอมดานทรัพยากรและศักยภาพของโรงเรียน อาคารสถานท่ี ลักษณะชุมชนและผูเรียนมีความ

หลากหลาย ทําใหไมกอประโยชนโดยรวมตามจุดมุงหมายท่ีแทจริงของกระทรวงศึกษาธิการ (วีรนุช 

ปณฑวณิช, 2547: 2) 
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 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รับผิดชอบเขตพื้นท่ีบริการประกอบดวย            

27 เขตปกครองของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย เขตคลองสามวา เขตคันนายาว เขตจตุจักร             

เขตดอนเมือง เขตบางกะป เขตบางเขน เขตบึงกุม เขตประเวศ เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง               

เขตลาดพราว เขตวังทองหลาง เขตสวนหลวง  เขตสะพานสูง เขตสายไหม เขตหนองจอก เขตหลักส่ี 

เขตหวยขวาง เขตคลองเตย เขตดินแดง เขตบางคอแหลม เขตบางนา เขตบางรัก เขตพระโขนง                

เขตยานนาวา เขตวัฒนาและเขตสาธร มีโรงเรียนในสังกัดจํานวนท้ังหมด 52 โรงเรียน โดยเปน

โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก หองเรียน

พิเศษ EP จํานวน 12 โรงเรียนและหองเรียนพิเศษ MEP จํานวน 14 โรงเรียน จากผลการศึกษาสภาพ

ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบวา ครูผูสอนภาษาอังกฤษตองการพัฒนา

ศักยภาพตนเองดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูระดับมาตรฐานสากล และการพัฒนาให

นักเรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลวในชีวิตประจําวัน ซึ่งท่ีผานมา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดดําเนินโครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 

(Boot Camp) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนายกระดับความรูความเขาใจ และเทคนิคการจัดการเรียน

การสอนรูปแบบ Communicative Approach ของครูผูสอนภาษาอังกฤษในสังกัดคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ัวประเทศอยางเขมขนจากผูเช่ียวชาญดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   

โดยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีครูภาษาอังกฤษท้ังหมด จํานวน 737 คน ผาน

การอบรม Boot Camp รุนท่ี 11-20 ในปงบประมาณ 2561 ไปแลวจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 

14.11 นอกจากนี้ โรงเรียนท่ีจัดการการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 

(English Program) ไดแก หองเรียนพิเศษ EP จํานวน 12 โรงเรียนและหองเรียนพิเศษ MEP จํานวน 

14 โรงเรียน มีความตองการไดรับการสนับสนุน ดูแล ชวยเหลือในดานหลักสูตร การจัดการเรียนการ

สอน การพัฒนาครู แนวทางการบริหารจัดการและการนิเทศติดตามจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2, 2562) 

 จากความสําคัญและปญหาดังกลาว เพื่อเปนการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผูรายงานจึงดําเนินการประเมินผลโครงการดังกลาว 

โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป “CIPP Model” ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam, 1990: 167) 

เพื่อประเมินบริบท (Context) ประเมินปจจัยนําเขา (Input) ประเมินกระบวนการ (Process) และ

ประเมิน ผลผลิต (Product) ตาง ๆ ของโครงการเพื่อใหไดสารสนเทศท่ีเอื้อตอการพัฒนาปรับปรุง

โครงการตอไป 
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วัตถุประสงคของการประเมิน 

 1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ ดานความสอดคลอง ความตองการจําเปนและเหมาะสมของวัตถุประสงค

โครงการ 

 2. เพื่อประเมินปจจัยนําเขาของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ ดานบุคลากร งบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ 

 3. เพื่อประเมินกระบวนการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ดานข้ันตอนการดําเนินการ 4 ข้ันตอน คือ ข้ันเตรียมการ                    

ข้ันดําเนินการ ข้ันติดตามผลและข้ันปรับปรุงแกไข 

 4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ ดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิตโครงการ 

 

ขอบเขตการประเมิน 

 ในการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีขอบเขตการประเมิน ดังนี ้

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

  การประเมินโครงการครั้งนี้ ผูรายงานไดใชแนวทางการประเมินโครงการของสตัฟเฟลบีม 

(Stufflebeam, 1990: 167) ท่ีเรียกวา CIPP Model โดยมีการแบงการประเมินออกเปน 4 สวน 

ตามลําดับพัฒนาการของการดําเนินโครงการ 3 ระยะ ดังนี ้

  ระยะท่ี 1 การประเมินกอนดําเนินการ 

  1.1 ดานบริบท (Context) เปนการประเมินความสอดคลอง ความเหมาะสม และความ

คาดหวัง นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และโรงเรยีน วัตถุประสงคของโครงการ สถานการณ 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนและความตองการ ความคาดหวังของโรงเรียน 

  1.2 ดานปจจัยนําเขา (Input) เปนการประเมินความเพียงพอ ความพรอม การสงเสริม

สนับสนุนตาง ๆ ไดแก ความพรอมและความพอเพียงของนโยบายบุคลากรในการดําเนินงาน 

งบประมาณเอกสาร ส่ือ วัสดุอุปกรณและการบริหารจัดการโครงการ 

 ระยะท่ี 2 ประเมินระหวางดําเนินการ  

  ดานกระบวนการ (Process) เปนการประเมินเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการจัดการ

เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 2 ในข้ันตอนตาง ๆ 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันเตรียมการ ข้ันดําเนินการ ข้ันประเมินผล 

และข้ันปรับปรุงแกไข 

  ระยะท่ี 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ  

  ดานผลผลิต (Product) เปนการประเมินผลลัพธ (Output) โดยพิจารณาจากปริมาณและ

คุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ ประกอบดวย 

  3.1 ผลการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนการสอน                      

เปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา 2561 

  3.2 ความพึงพอใจของรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ หัวหนาโครงการจัดการเรียน

การสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และครูผูสอนจากโรงเรียนท่ีจัดการเรียน

การสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ 

  3.3 ความคิดเห็นจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ประกอบดวย ผูปกครองและนักเรียนจาก

โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.1 ประชากร ท่ีใชในการประเมินครั้งนี้ ประกอบดวย ผูท่ีมีบทบาทและมีสวนรวมกับ

โครงการนี้ต้ังแตกอนเริ่มโครงการ ระหวางดําเนินโครงการและหลังส้ินสุดโครงการ ไดแก  

 2.1.1 ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 26 คน 

 2.1.2 รองผูอํานวยการสถานศึกษากลุมบริหารวิชาการ จํานวน 26 คน 

 2.1.3 หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการ จํานวน 26 คน 

 2.1.4 ครูผูสอนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 52 คน 

 2.1.5 นักเรียนในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 910 คน 

 2.1.6 ผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 910 คน 
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 2.2 กลุมตัวอยาง ไดจากวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) (สุรศักด์ิ 

อมรรัตนศักด์ิ, เตือนใจ เกตุษา และบุญมี พันธุไทย, 2545: 122-123) โดยเลือกจากผูบริหาร  ครู  

และผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการ ประกอบดวย 

 2.2.1 ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 26 คน 

 2.2.2 รองผูอํานวยการสถานศึกษากลุมบริหารวิชาการ จํานวน 26 คน 

 2.2.3 หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 26 คน 

 2.2.4 ครูผูสอนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 52 คน 

 2.2.5 นักเรียนในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 910 คน 

 2.2.6 ผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 910 คน 

 3. ขอบเขตดานระยะเวลา 

 ผูรายงานไดกําหนดระยะเวลาในการประเมินออกเปน 3 ระยะ ดังนี ้

 ระยะท่ี 1 การประเมินกอนเริ่มดําเนินการ เปนการประเมินข้ันเตรียมการ โดยประเมิน

ดานบริบทและดานปจจัยนําเขา ในเดือน พฤศจิกายน 2561  

 ระยะท่ี 2 การประเมินระหวางดําเนินโครงการ เปนการประเมินข้ันดําเนินการ และ              

ข้ันติดตามผล โดยประเมินดานกระบวนการ ระหวางเดือน พฤศจิกายน 2561 ถึง มกราคม 2562  

 ระยะท่ี 3 การประเมินหลังส้ินสุดโครงการ เปนการประเมินข้ันปรับปรุงแกไข โดยประเมิน

ดานผลผลิตระหวางเดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการจัดการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและ           

แปลผลอยางเปนระบบ เพื่อนําผลการประเมินมาใชในการตัดสินใจและเพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด             

เพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินการตามโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผูรายงานไดประเมินตามรูปแบบ CIPP Model ซึ่งประกอบดวย การประเมิน

ดานบริบท (context) ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิต 

(Product) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. การประเมินดานบริบท (Context Evaluation) หมายถึง การประเมินความสอดคลอง 

ความเหมาะสมและความคาดหวัง นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/สํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และโรงเรียน 

วัตถุประสงคของโครงการ สถานการณ ปญหา ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนและความตองการความคาดหวัง

ของโรงเรียน 

 2. การประเมินดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation) หมายถึง การประเมินความเพียงพอ 

ความพรอม การสงเสริมสนับสนุนตาง ๆ ไดแก ความพรอมและความพอเพียงของบุคลากรในการ

ดําเนินงาน งบประมาณ ส่ือ วัสดุ อุปกรณและการบริหารจัดการโครงการ 

 3. การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับการ

ดําเนินงาน โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ใน

ข้ันตอนตาง ๆ 4 ข้ันตอนไดแก ข้ันเตรียมการ ข้ันดําเนินการ ข้ันประเมินผลและข้ันปรับปรุงแกไข 

 4. การประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) หมายถึง การประเมินผลลัพธ (Output)                    

โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ 

ประกอบดวย 

 4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ของปการศึกษา 2561  

 4.2 ความพึงพอใจของรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ และหัวหนาโครงการ                   

จากโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

 4.3 ความพึงพอใจของครูผูสอนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีตอการ

ดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

 4.4 ความคิดเห็นของนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีตอการ

ดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

 4.5 ความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมีบุตรหลานเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ท่ีมีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 หมายถึง โครงการท่ีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการ ไดแก หองเรียนพิเศษ EP จํานวน 12 โรงเรียนและหองเรียนพิเศษ MEP จํานวน 14 
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โรงเรียน รวมท้ังหมด 26 โรงเรียน ระหวางภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 - ภาคเรียนท่ี 1                 

ปการศึกษา 2562 ประกอบดวย 4 กิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลโครงการจัดการเรียนการสอน

เปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินในเรื่องของความพรอม ดานการเตรียมการ

ของสถานศึกษา การบริหารจัดการ การดําเนินงานของสถานศึกษาและคุณภาพของผูเรียน  

กิจกรรมท่ี 4 รายงานผลการวิจัยติดตามและประเมินผลโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดทราบถึงบริบทของโครงการจัดการ

เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับความสอดคลอง          

ความตองการจําเปนและเหมาะสมของวัตถุประสงคโครงการ 

 2. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดทราบถึงปจจัยนําเขาของโครงการ

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับบุคลากร 

งบประมาณและทรัพยากร ตาง ๆ ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ  

 3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดทราบถึงผลการประเมินกระบวนการ                      

ดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ

ข้ันตอนการดําเนินการ 4 ข้ันตอน คือ ข้ันเตรียมการ ข้ันดําเนินการ ข้ันติดตามผลและข้ันปรับปรุง

แกไข 

 4. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดทราบถึงผลการประเมินผลผลิตของ

โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับปริมาณ

และคุณภาพของผลผลิตผูเขารวมโครงการและความพึงพอใจของรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

และหัวหนาโครงการ จากโรงเรียนท่ีจัดการการศึกษา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน

ภาษาอังกฤษ (English Program) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
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