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ชื่อเรื่อง   :   รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้ 

      รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
ผู้รายงาน  :  นางศุภรินทร์  พรมรินทร์  
ปีที่รายงาน   ปีการศึกษา 2562 
 

      การประเมิน โครงการครั้ งนี้ ท าการประเมินตามรูปแบบซิ ปป์  (CIPP Model)               
โดยมีวัตถุประสงค์การประเมิน  ประกอบด้วย 1) เพ่ือประเมินด้านสภาวะแวดล้อม 2) เพ่ือประเมิน
ด้านปัจจัยน าเข้า 3) เพ่ือประเมินด้านกระบวนการ และ 4) เพ่ือประเมินด้านผลผลิตของโครงการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  
               ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ  
จ านวน  27  คน คณะกรรมการด าเนินโครงการ จ านวน  21 คน ครูผู้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS (English For Integrated 
Study)ปีการศึกษา 2559 จ านวน 53 คน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 52 คน นักเรียน ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 318 คน และปีการศึกษา 2560 จ านวน 317 คน นักเรียนได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) และผู้ปกครองเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง                   
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 318  คน และปีการศึกษา 2560 จ านวน 317 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบสอบถามและแบบรวบรวมผลการประเมิน มีจ านวน 10 
ฉบับ  เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง แยกตามขั้นตอนของการประเมินและน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต )X( ,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.),ค่าความถ่ีและร้อยละ  

     ผลการประเมินโครงการในแต่ละด้านดังนี้ 
                1. ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย                  
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้คะแนนรวม 9.0 จากคะแนนเต็ม 10 โดยผลศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน พบว่า สภาพแวดล้อมภายใน ถือเป็นจุดแข็งและสภาพแวดล้อมภายนอก ถือเป็นโอกาส                 
ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมา คือ ความพร้อมของสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก ส่วนความต้องการ
จ าเป็น อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

         2.ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการกับโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  พบว่า                
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้คะแนนรวม 8.40 จากคะแนนเต็ม 10 
โดยตัวชี้วัดความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนอยู่ในระดับมาก
และมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ  ความเหมาะสมและความชัดเจนของวิธีการด าเนินกิจกร รม                 
อยู่ในระดับมาก ส่วนจ านวนและคุณภาพของบุคลากรที่ รับผิดชอบ อยู่ในระดับมากเช่นกันและ                   
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

         3. ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะ                
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
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จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2560         
อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยปีการศึกษา 2559 พบว่า การด าเนินงาน (Do) อยู่ในระดับมากและ                  
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การวางแผน (Plan) อยู่ในระดับมาก ส่วนการน าผลไปปรับปรุงพัฒนา 
(Action) อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และปีการศึกษา 2560 พบว่า การด าเนินงาน 
(Do) อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ การวางแผน (Plan)และการติดตาม
ประเมินผล (Check) อยู่ในระดับมาก ส่วนการน าผลไปปรับปรุงพัฒนา (Action) อยู่ในระดับมาก
เช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
                 4. ผลผลิตของโครงการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน      
ดังนี้      

          4.1 ผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบ EIS  ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 2559               
เมื่อพิจารณาแยกกิจกรรมหลัก พบว่า  กิจกรรมหลักตามโครงการจ านวน 3 กิจกรรมหลัก                      
บรรลุ วัตถุประสงค์  จ านวน  3 กิจกรรมหลัก  เมื่ อ พิจารณ าแยกรายกิจกรรมย่อย  พบว่า                  
กิจกรรมย่อย จ านวน 9 กิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  และ                 
ปีการศึกษา 2560 เมื่อพิจารณาแยกกิจกรรมหลัก พบว่า กิจกรรมหลักตามโครงการจ านวน                         
3 กิจกรรมหลัก บรรลุวัตถุประสงค์ จ านวน 3 กิจกรรมหลัก เมื่อแยกพิจารณาแยก รายกิจกรรมย่อย 
พบว่า กิจกรรมย่อย จ านวน 9 กิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 88.89   
โดยกิจกรรมย่อยที่ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด คือ กิจกรรมย่อมที่ 1.2 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand 
ASEAN    

    4.2 ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย               
ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยปีการศึกษา 2559 พบว่า ใช้ค าศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน อยู่ในระดับ
มากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ใช้ประโยคค าถามสั้นๆง่ายๆในการสนทนา ตั้งค าถาม   
ให้นักเรียนตอบ อยู่ ในระดับมาก ส่วนส่งเสริมนักเรียนแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ                    
อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และปีการศึกษา 2560 พบว่า ใช้ค าศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ใช้ประโยคค าถาม
สั้นๆง่ายๆในการสนทนา ตั้งค าถาม ให้นักเรียนตอบ อยู่ในระดับมาก ส่วนส่งเสริมนักเรียนน าเสนองาน
เป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดและด้านรางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรม                 
การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ  EIS ได้รับ                      
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 14 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 26.42  ปีการศึกษา 2560  จ านวน 33 รางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 63.46  โดยปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลมากกว่าปีการศึกษา 2559 
  4.3 ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย แยกตามระดับชั้น                     



ค 
 

ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุดและปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุดเช่นกัน โดยปีการศึกษา 2559 พบว่า ม.5 ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมากที่สุดและ                    
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ม.4 ปีการศึกษา 2559  อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วน ม.1                      
ปีการศึกษา 2559 อยู่ ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  และปีการศึกษา 2560 พบว่า ม.5                        
ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้นเป็น ม.6 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
รองลงมา คือ ม.4 ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้นเป็น ม.5 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นกัน  ส่วน ม.2 ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้นเป็น ม.3 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากและ                  
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  

  เมื่อแยกตามทักษะการสื่อสาร ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยปีการศึกษา 2559 พบว่า                   
การฟัง-เข้าใจและปฏิบัติตาม อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  รองลงมา คือ การพูด               
การสื่อสาร/ถามตอบในห้องเรียน อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนการน าเสนอ/เน้นการพูด อยู่ใน
ระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และปีการศึกษา 2560 พบว่า การฟัง-เข้าใจและปฏิบัติตาม อยู่ใน
ระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การพูด-การสื่อสาร/ถามตอบในห้องเรียน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ส่วนการน าเสนอ/เน้นการพูด อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด                  
ส่วนด้านนักเรียนได้รับรางวัลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS  ปีการศึกษา 2559 รวมจ านวน 31 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.0112 ปีการศึกษา 
2560  รวมจ านวน 29 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.0105 โดยปีการศึกษา 2560 รางวัลระดับชาติ
จ านวน 11 รางวัลมากกว่าปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีจ านวน 9 รางวัล 

  4.4 ผลผลิ ตด้ านความพึ งพอใจของครู  นั ก เรียน  ผู้ ป กครอง นั ก เรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า                 
ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดเช่นกัน โดยผลการประเมินความพึงพอใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยเมื่อแยกพิจารณา                
ตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า  ความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
ต่อการด าเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจของครู
ที่มีต่อการด าเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ                     
การด าเนินโครงการ อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

     ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้คะแนน
รวม 93.40 จากคะแนนเต็ม 100 เมื่อแยกเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด โดยผลผลิต
ของโครงการ ได้คะแนนสูงสุดคือ  60 จากคะแนนเต็ม 60 รองลงมา คือ กระบวนการ ได้คะแนน 16 
จากคะแนนเต็ม 20, สภาพแวดล้อม และปัจจัยน าเข้า ได้คะแนน 8.4 จากคะแนนเต็ม 10 ตามล าดับ 



ง 
 

กิตติกรรมประกำศ 
 
 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ  EIS                 
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักเรียน
ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและส่งเสริมสนับสนุนครูด้านการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS              
การด าเนินโครงการได้รับงบประมาณจากสนับสนุนจากผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครูของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์  โดยผลการด าเนินโครงการในครั้งนี้สามารถพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เพ่ิมสูงขึ้น และครูมีระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS              
ที่เพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ร่วมทั้งส่งเสริมสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างเพียงพอและมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ  จนโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทุกด้าน      
การด าเนินโครงการในครั้งนี้สามารถเป็นแบบอย่างให้กับงานอ่ืนของโรงเรียนและเป็นแบบอย่างให้    
โรงเรียนอื่นในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ซ่ึงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน 
     ขอกราบขอบพระคุณ นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 36 , ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม,นายอดุลย์  นันท์บัญชา 
ผู้อ านวยการโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ , ดร.ปรมินทร์ อริเดช อาจารย์ สาขาการบริหาร
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย , นายบุญเพ่ิม จอมใจหาญ ครู  โรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาการสร้างแบบสอบถามและแบบรวบรวมข้อมูลที่ใช้              
ในการประเมินครั้งนี้  ตลอดจนได้ให้แนวคิด  ค าแนะน า  ด้วยความทุ่มเทและเอาใจใส่ด้วยดีตลอดมา    
ผู้ประเมินมีความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง 

 ขอขอบคุณนางปิยพร ณ ล าปาง เจ้าของโครงการ คณะครู นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ที่ให้ความร่วมมือ             
ในการด าเนินการประเมินโครงการ อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและตอบแบบสอบถาม                 
ได้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นอย่างดียิ่ง 

 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการประเมินโครงการฉบับนี้ ผู้ประเมินขอมอบเป็น 
กตเวทิตาแด่บิดา  มารดา  ผู้มีพระคุณ บูรพาจารย์และคณะครูทุกท่าน ตลอดจนลูกที่ให้ก าลังใจด้วยดี
ตลอดมา 
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