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สรุปรายงานผลโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม – 7 กันยายน 2560
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และห้อง World-Class โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
*****************************
ส่วนที่ 1 ผลประเมินข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน
เพื่อต้องการสารวจความพึงพอใจของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่ วมโครงการพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ประจาปีการศึกษา
2560 จานวน 85 คน ทั้งนี้ได้รับแบบสอบถามคืนจานวน 64 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 75.29 ไม่ได้รับคืนจานวน 21
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 24.71
ส่วนที่ 2 ผลการสอบความพึงพอใจโดยใช้ตารางเทียบระดับคะแนนและระดับคุณภาพ
คะแนน
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
4.50 – 5.00
5
มากที่สุด
3.75 – 4.49
4
มาก
3.00 – 3.74
3
ปานกลาง
2.50 – 2.99
2
น้อย
0 – 2.49
1
น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ตารางแสดงผลความพึงพอใจ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ประจาปีการศึกษา 2560 จากผู้ตอบแบบสอบถามจานวน
ทั้งสิ้น 64 ฉบับ แยกเป็น
ผู้บริหาร จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.69
ครู จานวน 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 64.06
บุคลากร จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75
นักศึกษา จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5
รายการ
เนื้อหาของหลักสูตรการอบรม
ภาษาอังกฤษ
1.1 เนื้อหาการอบรมมีประโยชน์ ได้รับ
ทักษะความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
1.2 หัวข้อที่อบรมน่าสนใจจาเป็นต่อการ
ปฏิบัติ/การพัฒนาทักษะสาหรับครู

ร้อยละระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
คุณภาพ

20.00

62.50

15.00

2.50

0.00

4.00

มาก

20.00

57.50

20.00

2.50

0.00

3.95

มาก

2
รายการ
วิทยากร
2.1 มีความรู้ ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี
2.2 มีเทคนิค วิธีการนาเสนอที่เหมาะสม
กระตุ้นความสนใจผู้ฟัง
2.3 สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้
ให้กับครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจง่าย
2.4 กิจกรรมการอบรมน่าสนใจ ช่วยให้
เกิดการเรียนรู้
การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
3.1 สามารถนาความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
3.2 สามารถนาความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้มา
ปรับใช้ในการทางานของตนได้จริง
3.3 สามารถใช้ความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้ใน
การแสวงความรู้ให้กับตนเอง
ระยะเวลา สถานที่ และการอานวยความ
สะดวกต่างๆ
4.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
จัดอบรม
4.2 ความเหมาะสมของสถานที่
4.3 ความพร้อมและความเหมาะสมของ
เอกสารในการอบรม
ค่าเฉลี่ยรวม

ร้อยละระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
คุณภาพ
40.00

47.50

12.50

0.00

0.00

4.28

มาก

20.00

52.50

27.50

0.00

0.00

3.93

มาก

22.50

50.00

20.00

7.50

0.00

3.88

มาก

20.00

52.50

20.00

7.50

0.00

3.85

มาก

22.50

37.50

32.50

5.00

2.50

3.73

ปานกลาง

27.50

50.00

17.50

2.50

2.50

3.98

มาก

20.00

52.50

17.50

7.50

2.50

3.80

มาก

7.50
27.50

40.00
47.50

20.00
12.50

20.00
10.00

12.50
2.50

3.10
3.88

ปานกลาง

12.50
21.67

45.00
49.58

25.00
20.00

12.50
6.46

5.00
2.29

3.48
3.82

ปานกลาง

มาก

มาก

ส่วนที่ 4 กราฟแท่งแสดงผลความพึงพอใจ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ประจาปีการศึกษา 2560 จากตารางแสดงผลความพึง
พอใจ แสดงเป็นกราฟแท่งได้ดังนี้
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กราฟแท่งแสดงผลความพึงพอใจของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมโครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ประจาปีการศึกษา 2560
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
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3.95 4.28

3.93

3.88

3.85

3.73

3.98

3.8

3.88
3.1

3.48

ค่าเฉลี่ย

จากกราฟแท่ ง ข้ า งต้ น ของคณะครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ร่ ว มโครงการพั ฒ นาทั ก ษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ประจาปีการศึกษา
2560 ปรากฎว่า ส่วนใหญ่รายการประเมินมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ระดับ 3.82
ทัง้ นี้ปรากฏผลรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ระดับปานกลางจานวน 3 รายการ ได้แก่ ด้านการนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในเรื่องสามารถนาความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ที่ค่าเฉลี่ย
3.73 และด้านระยะเวลา สถานที่ และการอานวยความสะดวกต่างๆ ในเรื่องความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
จัดอบรม ที่ค่าเฉลี่ย 3.10 และความพร้อม ความเหมาะสมของเอกสารในการอบรม ที่ค่าเฉลี่ย 3.48
ด้านผลรายการประเมินความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ สูงสุด ซึ่งเรียงจากมากไปน้อย
3 ลาดับแรก ปรากฏผลดังนี้
ลาดับที่ 1 ด้านวิทยากร ในเรื่องมีความรู้ ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.28
ลาดับที่ 2 ด้านเนื้อหาของหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษ ในเรื่องเนื้อหาการอบรมมีประโยชน์ได้รับ
ทักษะความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.00
ลาดับที่ 3 ด้านการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในเรื่องสามารถนาความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้มาปรับใช้ในการ
ทางานของตนได้จริง
ทีร่ ะดับค่าเฉลี่ย 3.98
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ในส่วนผลรายการประเมินความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ ท้ายสุด โดยเรียง 3 ลาดับ
ท้ายที่ผลน้อยที่สุด ปรากฏผลดังนี้
ลาดับที่ 1 ด้านระยะเวลา สถานที่ และการอานวยความสะดวกต่างๆ ในเรื่องความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการจัดอบรม
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.10
ลาดับที่ 2 ด้านระยะเวลา สถานที่ และการอานวยความสะดวกต่างๆ ในเรื่องความพร้อมและความ
เหมาะสมของเอกสารในการอบรม
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.48
ลาดับที่ 3 ด้านการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในเรื่องสามารถนาความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.73
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
1) ท่านคิดว่าการอบรมภาษาอังกฤษครั้ง นี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของท่านหรือไม่
- มีประโยชน์ (27)
- ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควร (8)
- ไม่มีความคิดเห็น (3)
2) ท่านต้องการให้มีการอบรมภาษาอังกฤษอีกในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ต้องการให้เป็นรูปแบบเดิมอบรมพัฒนาจัดเป็นกลุ่ม (20)
- ต้องการให้เป็นรูปแบบ face-to-face ได้พบครูวิทยากรโดยตรง (14)
- ต้องการการอบรมรูปแบบออนไลน์ (16)
- อื่นๆ (6)
* รูปแบบไหนต้องให้เหมาะสมกับภาระงาน ครูและเจ้าหน้าที่ด้วย
* เห็นควรจัดอบรมกิจกรรมอื่น อาทิ โครงการออกกาลังกายตอนเย็น
* ไม่ต้องจัดอบรม
* อบรมต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง 2 วัน ติดต่อกัน
3) ท่านต้องการอบรมหลักสูตรใด/หลักสูตรอื่นๆ (เพิ่มเติม) ในอนาคต
- ไม่ต้องการอบรมหลักสูตรใดๆ ทั้งสิ้น
- speaking / grammar
- writing
- พัฒนาสื่อการสอน
- สารวจความต้องการของบุคลากร/งบประมาณ/วันเวลา/สถานที่
- การสนทนาในชีวิตประจาวัน สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
- การพูด การอ่านเพื่อการสื่อสาร
- เน้นการสื่อสาร speaking and listening
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- หลักสูตรการสื่อสารที่เน้นผู้เรียนให้ใช้ภาษามากขึ้น มีสถานการณ์หรือบทสนทนาที่น่าสนใจใน
ชีวิตประจาวัน
4) ท่านอยากให้วิทยากรที่จัดอบรมเป็นเชื้อชาติอะไร เช่น คนไทย เจ้าของภาษา (เช่น อังกฤษ อเมริกา แคนาดา
นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฯลฯ) เพราะเหตุใด
- ได้สาเนียงถูกต้อง
- ไม่ต้องการให้จัดอบรม
- เจ้าของภาษา (9) เพราะจะได้เรียนรู้ / ฝึกทักษะด้านการฟัง อ่านออกเสียง ได้ถูกต้อง ทั้งสาเนียง
วัฒนธรรม “Friendship” และมีคนไทยเป็นล่าม พี่เลี้ยง
- อเมริกา และคนไทย ควบคู่กันไป
- อังกฤษ (5) อเมริกา (4) และคนไทย (4) นิวซีแลนด์ (1)
- Reading and Writing ให้คนไทยสอน เพราะสามารถสื่อสารเข้าใจง่ายกว่า
- Listening and Speaking ให้เจ้าของภาษา (โดยตรง) เพื่อเน้นทักษะการฟัง พูด สื่อสาร
- อยากให้มีคนไทยเป็นวิทยากรร่วมกับเจ้าของภาษาเพราะเข้าใจการสื่อสารของเจ้าของภาษาโดยตรงยาก
- ไม่ควรจากัดสัญชาติ หากแต่ต้องการแนะนาเพียงให้มีครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นคนไทยคอยประกบ
เพื่อแนะนาหรือช่วยในการอบรม
5) ท่านต้องการจัดอบรมให้แบ่งกลุ่มของจานวนครูผู้รับการอบรมเป็นกลุ่มละกี่คน เนื่องจาก- 10 คน ทา
กิจกรรมได้ทั่วถึง
- ไม่ต้องการให้จัดอบรม
- ห้องละไม่เกิน 25 คน เนื่องจากเข้าถึงง่ายต่อการเรียนรู้ และการจัดการ
- การแบ่งกลุ่มย่อย ทาให้ได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมได้ง่ายกว่า สะดวกกว่า
- ห้องละ 10 คน หรือระหว่าง 15 – 20 คน ไม่เกิน 20 คน วิทยากรดูแลทั่วถึง
- แล้วแต่งบประมาณ-วิทยากร
- ยังไงก็ได้
- แบบเดิม
- มีการอบรมหลากหลาย เช่น วันนี้กลุ่มรวมใหญ่ วันต่อไปกลุ่มเล็ก (3 – 4 คน) วันต่อไป Face to Face
- ไม่มีความเห็น ทั้งนี้จานวนผู้เรียนไม่มีปัญหา ขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมของวิทยากรมากกว่า
- แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 15 – 20 นาที เนื่องจากจะได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง
6) ท่านต้องการให้มีการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับครูในช่วง
วันหยุดหรือวันธรรมดา (13)
- ธรรมดา สัปดาห์ 1 ครั้ง 10 วัน
- วันธรรมดา ช่วงหลังสอบปลายภาค จะมีเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนปิดภาคเรียนครูอบรมหลักสูตร
อบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ 2 วันเต็ม
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- วันธรรมดา ความเป็นคาบว่าง เช่น วันพุธ เลิกงานรู้สึกเหนื่อยและค่าเกินไปซึ่งครูต่างมีภารกิจ ควรจัด
อาทิตย์ละครั้ง อาจะครั้งละ 2 ชั่วโมง หรือชั่วโมงครึ่ง
- วันธรรมดา หลังเลิกเรียน สัปดาห์ละครั้ง 1 ชั่วโมง
- วันธรรมดา เดือนละ 1 ครั้ง
- วันธรรมดา วันเว้นวัน/สัปดาห์ละครั้ง ภายในเวลาราชการ (โดยจัดคาบให้มีคาบประชุมครู/อบรม
โดยเฉพาะ)
- วันหยุดหรือวันธรรมดาก็ได้ ประมาณ 20 ชั่วโมง
- วันหยุดเสาร์อาทิตย์ โดยอบรมให้เสร็จสิ้นภายใน 2 วัน
- วันธรรมดาเวลาเดิม
- วันธรรมดา เดือนตุลาคม หรือเปิดเทอม 2 – 3 วัน จบหลักสูตร
- วันหยุดหรือวันธรรมดา
- วันธรรมดา แต่ควรจัดติดกันหาก 1 อาทิตย์ จัดอบรม 2 วัน ช่วงเวลาและการจัดประมาณเดือนมิถุนายน
– กรกฎาคม และระยะเวลาในการจัดอบรม 1 ชั่วโมง น้อยเกินไป
- วันธรรมดา เดือนมีนาคม – เมษายน ที่ว่างจากการจัดการเรียนการสอน 4 – 5 วัน ติดต่อกัน
ปิดเทอมหรือเปิดเทอม (7)
- เปิดเทอม 10 วัน
- เปิดเทอมหลังสอบปลายภาค
- วันหยุด เดือนมิถุนายน – สิงหาคม (20 – 30 ชั่วโมง) ไม่กระทบต่อการเรียนการสอน และไม่เหนื่อย
- ปิดเทอม เดือนมีนาคม ประมาณ 10 วัน
- ช่วงเปิดเทอมใหม่ๆ ราวๆ เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน
- วันหยุด / ตอนปิดเทอม เดือนกันยายน จัดอบรมทั้งวัน ประมาณ 3 – 4 วัน ให้เสร็จหลักสูตร
- วันหยุด เดือนมิถุนายน 4 วัน (ภายใน 2 สัปดาห์) หรือเปิดเทอม

อืน่ ๆ

ไม่ต้องการให้จัดอบรม

7) ท่านคิดว่า การจัดอบรมภาษาอังกฤษควรมีการปรับปรุงในเรื่องต่อไปนี้
- สมัครใจ โดยเฉพาะครูที่เหลืออายุราชการไม่เกิน 3 ปี
- ไม่ต้องการให้จัดอบรม
- วันเวลาในการจัดอบรมให้เหมาะสม
- ควรมีครูภาษาอังกฤษที่เป็นคนไทยเป็นผู้ควบคุมการสอนด้วย เนื่องจากให้ครูชาวต่างชาติลุยเองแล้ว งง
ใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจ และควรมีการสอนคาศัพท์พื้นฐานในการสื่อสาร
- วิทยากร เวลาไม่ควรเป็นช่วงเย็นเพราะต้องไปรับลูกและไปตลาด
- ลงทุนสูง แต่ประโยชน์ไม่คุ้มกับการลงทุน
- เป็นเว็บไซด์ที่สามารถเข้าไปดู ศึกษาด้วยตนเองยามว่าง
- ระยะเวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที
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- ครูภาษาอังกฤษ ควรให้ความช่วยเหลือในการแปลความหมายและแนะนาในช่วงเวลาที่ครูต่างประเทศ
กาลังสอน จะมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์มากขึ้น
- มี Teacher (เจ้าของภาษาอย่างน้อย 2 – 3 คน)
- วันเวลา
- วันและเวลาในการอบรม เนื่องจากหลังเลิกเรียนครูบางท่านก็สอนเยอะอยู่แล้ว แล้วต้องมานั่งเรียนอีก
ทาให้เพลีย เหนื่อย และไม่เข้าเรียน
- ควรมีครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นคนไทยคอยประกบเพื่อคอยช่วยเหลือและให้คาแนะนา
- การเข้าอบรมของคณะครู
- วันเวลาในการอบรม เพราะตลอดทั้งวันครูปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอน/งานพิเศษ แล้ว
ตอนเย็นจะให้เข้าอบรม รู้สึกเหนื่อยล้าไม่พร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆ แล้ว รวมทั้งมีหน้าที่ช่วงเย็นต้องดูแลครอบครัว
- วิทยากรเป็น Native Speaker and Friendship
- วิทยากรควรมีเทคนิควิธีการ จัดกิจกรรมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการสื่อสารมากขึ้น
- ช่วงเวลาในการอบรม เนื่องจากช่วงเย็นครูส่วนใหญ่ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ และไม่มีความ
ต่อเนื่องเพราะเว้นวัน
- หลักสูตรควรมีความชัดเจนว่าต้องการเน้นทักษะอะไร และควรให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนเพราะบาง
ชั่วโมงสอนพูด/คิดวิเคราะห์ บางชั่วโมงเน้นgrammar บางชั่วโมงเน้นคาศัพท์
- วิทยากร (เป็นประเด็นสาคัญ) มีส่วนที่ส่งผลถึงทัศนคติในการเข้าเรียนของครู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ครู Von มีบุคลิกที่ตรง และค่อนข้างเข้มงวด ไม่สามารถเก็บ อารมณ์ได้ ซึ่งบริบทของครูและนักเรียนมีความ
แตกต่างกัน
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