
บทที่  4  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยครั้งนี้   เป็นการศึกษาการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ในด้านบริบทของโครงการ  
ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ  ด้านกระบวนการโครงการ  และด้านผลผลิตของโครงการ  ผู้วิจัยได้นำเสนอ
ผลการวิเคราะห์เป็น  6  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
   1.1 สถานภาพผู้บริหาร  ได้แก่  เพศ  อายุราชการ  และวุฒิทางการศึกษา 
   1.2 สถานภาพครูผู้สอนในโครงการ  ได้แก่  เพศ  อายุราชการ  วุฒิทางการศึกษาและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีทำการสอน 
   1.3 สถานภาพของนักเรียนในโครงการ  ได้แก่  เพศ  ระดับช้ันเรียน  นับถือศาสนา
และสถานภาพของครอบครัว 
   1.4 สถานภาพผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ  ได้แก่  เพศ  ระดับการศึกษาและ
อาชีพผู้ปกครอง 
  ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านบริบทของโครงการ 
  ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ 
  ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านกระบวนการโครงการ 
  ตอนท่ี 5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนนิงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านผลผลิตของโครงการ 
  ตอนท่ี 6  ผลการประเมินเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ประกอบด้วยสถานภาพผู้บริหาร  ได้แก่  เพศ  อายุราชการและวุฒิทางการศึกษา
สถานภาพครูผู้สอนในโครงการ  ได้แก่  เพศ  อายุราชการ  วุฒิทางการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ี
ทำการสอน  สถานภาพของนักเรียนในโครงการ  ได้แก่  เพศ  ระดับช้ันท่ีเรียน  นับถือศาสนาและ
สถานภาพของครอบครัว  และสถานภาพผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ  ได้แก่  เพศ  ระดับการศึกษา
และอาชีพของผู้ปกครอง 
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ตาราง  6  จำนวนและร้อยละของสถานภาพผู้บริหาร  จำแนกตามเพศ  อายรุาชการและวุฒิทางการศึกษา 
 

รายการ 
ผู้บริหาร (N = 4) 

จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 3 75.00 
 หญิง 1 25.00 

รวม 4 100.00 
2. อายุราชการ   
 ต่ำกว่า  5  ปี 0 0.00 
 5 – 10  ปี 0 0.00 
 10  ปี  ขึ้นไป 4 100.00 

รวม 4 100.00 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด   
 ต่ำกว่าปริญญาตรี 0 0.00 
 ปริญญาตร ี 0 0.00 
 ปริญญาโท 4 100.00 
 ปริญญาเอก - - 

รวม 4 100.00 
 
 จากตาราง  6  พบว่า  ผู้บริหารท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 75 
เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  25  อายุราชการ  10  ปี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 100  และมีวุฒิการศึกษาสูงสุด 
ระดับปริญญาโท  คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตาราง  7  จำนวนและร้อยละของสถานภาพครูผู้สอนในโครงการ  จำแนกตามเพศ  อายุราชการ 
  วุฒิทางการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีทำการสอน 
 

รายการ 
ครูผู้สอน (N = 30) 

จำนวน  (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 9 30.00 
 หญิง 21 70.00 

รวม 30 100.00 
2. อายุราชการ   
 ต่ำกว่า  5  ปี 0 0.00 
 5 – 10  ปี 5 16.67 
 10  ปีข้ึนไป 25 83.33 

รวม 30 100.00 
3. วุฒิการศึกษา 0 0.00 
 ต่ำกว่าปริญญาตรี 0 0.00 
 ปริญญาตร ี 22 73.33 
 ปริญญาโท 8 26.67 
 ปริญญาเอก 0 0.00 

รวม 30 100.00 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีทำการสอน   
 ภาษาไทย 4 13.33 
 คณิตศาสตร์ 5 16.67 
 วิทยาศาสตร์ 5 16.67 
 สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 3 10.00 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 13.33 
 ภาษาต่างประเทศ 6 20.00 
 สุขศึกษา  และพลศึกษา 1 3.33 
 ศิลปะ 2 6.67 

รวม 30 100.00 
 
 จากตาราง  7  พบว่า  ครูผู้สอนในโครงการท่ีตอบแบบสอบถาม  จำนวน  30  คน  ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  70.00  เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  30.00  อายุราชการ  10  ปี  ขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ  83.33  อายุ  5 – 10  ปี  คิดเป็นร้อยละ  16.67  และมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ  73.33  ปริญญาโท  คิดเป็นร้อยละ  26.67  สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
คิดเป็นร้อยละ  20.00  สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
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คิดเป็นร้อยละ  16.67  สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและการงานอาชีพและเทคโนโลยี  คิดเป็น
ร้อยละ  13.33  สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  คิดเป็นร้อยละ  10.00 
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  คิดเป็นร้อยละ  6.67  และส่วนสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  3.33 
 
ตาราง  8 จำนวนและร้อยละของสถานภาพนักเรียนในโครงการ  จำแนกตามเพศ  ระดับช้ันท่ีเรียน 
 นับถือศาสนาและสถานภาพของครอบครัว 
 

รายการ 
นักเรียน  (N = 90) 

จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 36 40.00 
 หญิง 54 60.00 

รวม 90 100.00 
2. ระดับช้ันเรียน   
 มัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี  1-3 45 50.00 
 มัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี  4-6 45 50.00 

รวม 90 100.00 
3. นับถือศาสนา   
 พุทธ 90 100.00 
 คริสต์ 0 0.00 
 อิสลาม 0 0.00 

รวม 90 100.00 
4. สถานภาพของครอบครัว   
 ยากจน 0 0.00 
 ปานกลาง 56 62.22 
 ค่อนข้างดี 24 26.67 
 ดี 10 11.11 

รวม 90 100.00 
 
 จากตาราง  8  พบว่า  นักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  60.00  
รองลงมาเปน็เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  40.00  ศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 3  และช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 - 6  คิดเป็นร้อยละ  50.00  ศาสนาท่ีนับถือส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ  100.00  
และครอบครัวมีฐานะปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  62.22 
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ตาราง  9 จำนวนและร้อยละของสถานภาพผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ  จำแนกตามเพศ 
 ระดับการศึกษาและอาชีพของผู้ปกครอง 
 

รายการ 
นักเรียน  (N = 90) 

จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 38 42.22 
 หญิง 52 57.78 

รวม 90 100.00 
2. ระดับการศึกษา   
 ต่ำกว่าปริญญาตรี 21 23.33 
 ปริญญาตร ี 54 60.00 
 สูงกว่าปริญญาตร ี 15 16.67 

รวม 90 100.00 
3. อาชีพผู้ปกครอง   
 ข้าราชการ 35 38.89 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 15 16.67 
 บริษัท/ห้างร้าน 13 14.44 
 ธุรกิจส่วนตัว 27 30.00 
 รับจ้างท่ัวไป 0 0.00 

รวม 90 100.00 
 
 จากตาราง  9  พบว่า  ผู้ปกครองนักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  57.78 
รองลงมาเป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  42.22  และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  60.00 
รองลงมามีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  23.33  ส่วนอาชีพของผู้ปกครองส่วนใหญ่ 
มีอาชีพรับราชการ  คิดเป็นร้อยละ  38.89  รองลงมาคือ  อาชีพธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ  30.00 
 
  ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านบริบท
ของโครงการ 
 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านบริบทของโครงการ  
โดยรวมและรายข้อ  ปรากฏผลดังตาราง  10  ดังต่อไปนี้ 
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ตาราง  10 ผลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
 เป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านบริบทของโครงการ 
 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในโครงการ 
 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

ผู้บริหาร (N = 4) ครูผู้สอนในโครงการ (N = 30) 
x  

 

S.D. ระดับ x  
 

S.D. ระดับ 
1. โรงเรียนได้กำหนดหลักการ  และเหตุผล 
 ของโครงการจัดการเรียนการสอน 
 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น 
 ภาษาอังกฤษไว้ได้อย่างชัดเจน  4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.50 0.63 มากท่ีสุด 
2. โรงเรียนได้กำหนดวัตถุประสงค์ของ 
 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
 สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของ
 ทางโรงเรียน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.60 0.50 มากท่ีสุด 
3. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
 ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้
 อย่างชัดเจน 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.53 0.57 มากท่ีสุด 
4. โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมช้ีแจง 
 วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการเรียน 
 การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
 เป็นภาษาอังกฤษให้แก่ครูและ
 คณะกรรมการดำเนินงานอย่างชัดเจน 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.63 0.56 มากท่ีสุด 
5. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
 ได้กำหนดกิจกรรมในโครงการไว้อย่าง
 เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
 สถานท่ีและความต้องการของสังคม 4.50 0.58 มากท่ีสุด 4.67 0.55 มากท่ีสุด 
6. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
 ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรักและ
 สนใจในวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
 ภาษาและสังคมแก่นักเรียน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.53 0.68 มากท่ีสุด 
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ตาราง  10 (ต่อ) 
 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

ผู้บริหาร (N = 4) ครูผู้สอนในโครงการ (N = 30) 
x  

 

S.D. ระดับ x  
 

S.D. ระดับ 
7. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
 ช่วยให้ตระหนักถึงความสำคัญของ
 ด้านภาษาและมีศักยภาพในการใช้
 ความสามารถพิเศษในด้านภาษาได้
 อย่างมีประสิทธิภาพ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.73 0.52 มากท่ีสุด 
8. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีมี
 ความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษมี
 ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
 ท่ัวไปของโรงเรียน 4.50 0.58 มากท่ีสุด 4.60 0.67 มากท่ีสุด 
9. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
 มีวิธีการประเมินเหมาะสมและ
 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.50 0.58 มากท่ีสุด 4.80 0.48 มากท่ีสุด 
10. โรงเรียนได้เสริมความรู้  ความเข้าใจใน 
 หลักการ  วัตถุประสงค์และนโยบาย 
 ของโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
 หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
 ภาษาอังกฤษให้แก่คณะครู 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.70 0.65 มากท่ีสุด 
11. ครูให้การสนับสนุนโครงการจัดการเรียน
 การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
 เป็นภาษาอังกฤษท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น 
 เป็นอย่างดี 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.83 0.38 มากท่ีสุด 
12. ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำคัญของ 
 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
 และให้การสนับสนุน 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.80 0.48 มากท่ีสุด 

รวม 4.75 0.24 มากที่สุด 4.66 0.09 มากที่สุด 
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 จากตาราง  10  พบว่า  ความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการดำเนินงานโครงการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  
ด้านบริบทของโครงการ  โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x   =  4.75  ,  S.D.  =  0.24) 
เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  โรงเรียนได้กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  สอดคล้องกับเป้าหมายและ
นโยบายของทางโรงเรียน  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรักและสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาและ
สังคมแก่นักเรียน  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
ช่วยให้ตระหนักถึงความสำคัญของด้านภาษา  และมีศักยภาพในการใช้ความสามารถพิเศษในด้านภาษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ( x   = 5.00  ,  S.D.  =  0.00)  รองลงมาคือ  โรงเรียนได้กำหนดหลักการ  และ 
เหตุผลของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษไว้ได้อย่าง
ชัดเจน  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษได้กำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน  โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ครูและคณะกรรมการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจน  โรงเรียนได้เสริมความรู้  ความเข้าใจในหลักการ  วัตถุประสงค์และนโยบายของ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษให้แก่คณะครู  ครูให้การ
สนับสนุนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษท่ีทางโรงเรียน 
จัดขึ้นเป็นอย่างดี  และผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำคัญของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษและให้การสนับสนุน ( x   = 4.75  ,  S.D.  =  0.50)  และข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษได้
กำหนดกิจกรรมในโครงการไว้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  สถานท่ีและความต้องการของ
สังคม  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพท่ัวไป
ของโรงเรียนและโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
มีวิธีการประเมินเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ( x   =  4.50  ,  S.D.  =  0.58) 
 ส่วนความคิดเห็นของครูผู้สอนในโครงการจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  ด้านบริบทของโครงการ  โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ( x   =  4.66  ,  S.D.  =  0.09)  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ครูให้การ
สนับสนุนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษท่ีทางโรงเรียน
จัดขึ้นเป็นอย่างดี ( x   =  4.83  , S.D.  =  0.38)  รองลงมาคือ  โครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษมีวิธีการประเมินเหมาะสมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  และผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำคัญของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษและให้การสนับสนุน ( x   =  4.80  , S.D.  =  0.48)  โครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษช่วยให้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของด้านภาษาและมีศักยภาพในการใช้ความสามารถพิเศษในด้านภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( x   =  
4.73  ,  S.D.  =  0.52)  โรงเรียนได้เสริมความรู้  ความเข้าใจในหลักการ  วัตถุประสงค์และนโยบายของ
โครงการจัดการเรียนการสอน 
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ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษให้แก่คณะครู ( x   =  4.70  ,  S.D.  =  0.65) 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษได้กำหนดกิจกรรม 
ในโครงการไว้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  สถานท่ีและความต้องการของสังคม  
( x   =  4.67  ,  S.D.  =  0.55)  โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ครูและคณะกรรมการดำเนินงาน 
อย่างชัดเจน ( x   =  4.63  ,  S.D.  =  0.56)  โรงเรยีนได้กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการเรยีน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของทาง 
โรงเรียน  ( x   =  4.60  ,  S.D.  =  0.50)  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษส่งเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพท่ัวไปของโรงเรียน ( x   =  4.60  ,  S.D.  =  0.67)  โครงการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน 
( x   =  4.53  , S.D.  =  0.57)  และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรักและสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษา
และสังคมแก่นักเรียน ( x   =  4.53  , S.D.  =  0.68)  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ  โรงเรียนได้กำหนด
หลักการและเหตุผลของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
ไว้ได้อย่างชัดเจน ( x   =  4.50  , S.D.  =  0.63) 
 
  ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการเปน็ภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ 
 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ  โดยรวม
และรายข้อ  ปรากฏผลดังตาราง  11  ดังต่อไปนี้ 
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ตาราง  11 ผลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
 เป็นภาษาองักฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ 
 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในโครงการ 
 

รายการ 
ระดับความพอเพียง 

ผู้บริหาร (N = 4) ครูผู้สอนในโครงการ (N = 30) 
x  

 

S.D. ระดับ x  
 

S.D. ระดับ 
1. โรงเรียนมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 ดำเนินงานในโครงการและกำหนดบทบาท 
 หน้าท่ีของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.73 0.52 มากท่ีสุด 
2. โรงเรียนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ 
 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
 แก่คณะครแูละคณะกรรมการดำเนินงาน
 ได้เป็นอย่างดี 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.67 0.55 มากท่ีสุด 
3. จำนวนบุคลากรในการดำเนินงานโครงการ 
 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
 มีอย่างเพียงพอ 4.50 0.58 มากท่ีสุด 4.87 0.35 มากท่ีสุด 
4. คณะกรรมการดำเนินงานมีความรู ้
 ความเข้าใจในโครงการจัดการเรียน 
 การสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
 ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.73 0.52 มากท่ีสุด 
5. ครูผู้สอนในโครงการเอาใจใส่ดูแลนักเรียน 
 ในโครงการจัดการเรียนการสอนตาม 
 หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
 ภาษาอังกฤษด้วยดี 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.80 0.48 มากท่ีสุด 
6. ครูผู้สอนในโครงการมีประสบการณ์ 
 และเทคนิควิธีการสอนท่ีดี  มีการสอน 
 แบบบูรณาการความรู้ต่าง ๆ   ให้แก่นักเรียน 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.83 0.38 มากท่ีสุด 
7. นักเรียนในโครงการมีความรู้พืน้ฐานใน 
 วิชาสามัญต่าง ๆ  และมีปฏิภาณไหวพริบ 
 ในการแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.80 0.48 มากท่ีสุด 
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ตาราง  11 (ต่อ) 
 

รายการ 
ระดับความพอเพียง 

ผู้บริหาร (N = 4) ครูผู้สอนในโครงการ (N = 30) 
x  

 

S.D. ระดับ x  
 

S.D. ระดับ 
8. โรงเรียนได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนิน 
 โครงการจัดการเรียนการสอนตาม 
 หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
 ภาษาอังกฤษด้วยด ี ไว้อย่างชัดเจน 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.83 0.38 มากท่ีสุด 
9. ระยะเวลาท่ีจัดโครงการจัดการเรียน 
 การสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
 ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
 มีความเหมาะสม 4.50 0.58 มากท่ีสุด 4.83 0.38 มากท่ีสุด 
10. การดำเนินโครงการมีการจัดวัสดุ 
  อุปกรณ์ครุภัณฑ์และเทคโนโลยี 
  ท่ีทันสมัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม 4.50 0.58 มากท่ีสุด 4.53 0.57 มากท่ีสุด 
11. โรงเรียนได้สนับสนุนงบประมาณ 
  ในการดำเนินงานโครงการได้ 
  อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 4.50 0.58 มากท่ีสุด 4.63 0.49 มากท่ีสุด 
12. การดำเนินงานโครงการมีอาคารหรือ 
  ห้องปฏิบัติการเพียงพอและเหมาะสม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.77 0.28 มากที่สุด 4.74 0.08 มากที่สุด 
 
 จากตาราง  11  พบว่า  ความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการดำเนินงานโครงการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ  โดยรวมมีความพอเพียงอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x   =  4.77  ,  S.D.  =  0.28)   
เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  โรงเรียนมีการแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน
ในโครงการและกำหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน  โรงเรียนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษแก่คณะครู  และ
คณะกรรมการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี  คณะกรรมการดำเนินงานมีความรู้  ความเข้าใจในโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  ครูผู้สอนในโครงการเอาใจใส่
ดูแลนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษด้วยดี  
และการดำเนินงานโครงการมีอาคารหรือห้องปฏิบัติการเพียงพอและเหมาะสม ( x   =  5.00  ,  S.D.  =  0.00)  
รองลงมา  คือ  ครูผู้สอนในโครงการมีประสบการณ์และเทคนิควิธีการสอนท่ีดี  มีการสอนแบบบูรณาการ
ความรู้ต่าง ๆ  ให้แก่นักเรียน  นักเรียนในโครงการมีความรู้พื้นฐานในวิชาสามัญต่าง ๆ  และมีปฏิภาณ
ไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี  และโรงเรียนได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ
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จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษด้วยดีไว้อย่างชัดเจน ( x   =  4.75  ,  
S.D.  =  0.50)  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ  จำนวนบุคลากรในการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษมีอย่างเพยีงพอ  ระยะเวลาท่ีจัดโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษมีความเหมาะสม  การดำเนินโครงการมีการจัด
วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม  และโรงเรียนได้สนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินงานโครงการได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ( x   =  4.50  ,  S.D.  =  0.58) 
 ส่วนความคิดเห็นของครูผู้สอนในโครงการต่อการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านปัจจัย
นำเข้าโครงการ  โดยรวมมีความพอเพียงอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x   =  4.74  ,  S.D.  =  0.08)  
เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  จำนวนบุคลากรในการดำเนินงานโครงการ 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษมีอย่างเพียงพอ ( x   =  4.87  ,  
S.D.  =  0.35)  รองลงมาคือ  ครูผู้สอนในโครงการมีประสบการณ์และเทคนิควิธีการสอนท่ีดี  มีการสอน
แบบบูรณาการความรู้ต่าง ๆ  ให้แก่นักเรียน  โรงเรียนได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษด้วยดีไว้อย่างชัดเจน  และ
ระยะเวลาท่ีจัดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษมี
ความเหมาะสม ( x   =  4.83  ,  S.D.  =  0.38)  ครผูู้สอนในโครงการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนในโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษด้วยดีและนักเรียนในโครงการ
มีความรู้พื้นฐานในวิชาสามัญต่าง ๆ  และมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี  
( x   =  4.80  ,  S.D.  =  0.48)  โรงเรยีนมกีารแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการและกำหนด 
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนและคณะกรรมการดำเนินงานมีความรู้ความเข้าใจ 
ในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( x   =  4.73  ,  
S.D.  =  0.52)  โรงเรียนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษแก่คณะครูและคณะกรรมการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี ( x   =  4.67  ,  
S.D.  =  0.55)  โรงเรียนได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
( x   =  4.63  ,  S.D.  =  0.49)  และการดำเนินงานโครงการมีอาคารหรือห้องปฏิบัติการเพียงพอและ
เหมาะสม ( x   =  4.60  ,  S.D.  =  0.50)  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ  การดำเนินโครงการมีการจัด
วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม ( x   =  4.53  ,  S.D.  =  0.57) 
 
  ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการเปน็ภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านกระบวนการโครงการ 
 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านกระบวนการโครงการ  
โดยรวมและรายข้อ  ปรากฏผลดังตาราง  12 - 13  ดังต่อไปนี้ 
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ตาราง  12 ผลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
 เป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านกระบวนการโครงการ 
 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในโครงการ 
 

รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

ผู้บริหาร (N = 4) ครูผู้สอนในโครงการ (N = 30) 
x  

 

S.D. ระดับ x  
 

S.D. ระดับ 
1. โครงการจัดการเรียนการสอนตาม
 หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
 ภาษาอังกฤษมีการวางแผนท่ีชัดเจน
 สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสภาพ
 ของสถานศึกษา 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.77 0.50 มากท่ีสุด 
2. โรงเรียนได้ดำเนินงานโดยการเตรียม 
 ความพร้อมปฏิบัติตามแผน  มีความ 
 รับผิดชอบ  มีความร่วมมือเป็นไปตาม
 ปฏิทินปฏิบัติงานท่ีวางไว้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.90 0.31 มากท่ีสุด 
3. คณะกรรมการดำเนินงานได้จัดเตรียม 
 อาคารสถานท่ีท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรม 
 ในการดำเนินงานโครงการ 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.80 0.41 มากท่ีสุด 
4. โรงเรียนได้ช้ีแจงเป้าหมายในการจัด 
 กิจกรรมของโครงการให้คณะครู 
 ภายในโรงเรียนได้ทราบ 4.50 0.58 มากท่ีสุด 4.87 0.35 มากท่ีสุด 
5. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมในโครงการ 
 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
 อย่างหลากหลายและเหมาะสม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.87 0.35 มากท่ีสุด 
6. การจัดกิจกรรมโครงการเป็นไปตาม 
 แผนท่ีวางไว้และบรรลุวัตถุประสงค์ 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.83 0.46 มากท่ีสุด 
7. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้อง 
 และครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร 
 โครงการจัดการเรียนการสอนตาม 
 หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น 
 ภาษาอังกฤษ 4.50 0.58 มากท่ีสุด 4.87 0.35 มากท่ีสุด 
8. มีการจัดค่ายนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
 อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.73 0.52 มากท่ีสุด 
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ตาราง  12 (ต่อ) 
 

รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

ผู้บริหาร (N = 4) ครูผู้สอนในโครงการ (N = 30) 
x  

 

S.D. ระดับ x  
 

S.D. ระดับ 
9. นักเรียนในโครงการได้รับการฝึกฝนและ 
 พัฒนาทักษะภาษาเป็นพิเศษแตกต่าง 
 จากนักเรียนในหลักสูตรปกติ 4.50 0.58 มากท่ีสุด 4.80 0.41 มากท่ีสุด 
10. นักเรียนในโครงการได้รับการจัด 
 ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง 
 กับความถนัดและความสนใจ 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.87 0.35 มากท่ีสุด 
11. ครูผู้สอนแจ้งวิธีการวัดและประเมินผล 
 การเรียนท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 
 ท่ีชัดเจนและเหมาะสม 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.80 0.41 มากท่ีสุด 
12. โรงเรียนได้มีการวางแผนการดำเนิน 
 งานโครงการ  โดยระดมความคิดเห็น
 จากหลาย ๆ  ฝ่าย 4.50 0.58 มากท่ีสุด 4.87 0.35 มากท่ีสุด 
13. แผนหรือปฏิทินการปฏิบัติงานของ 
 แต่ละกิจกรรมมีความชัดเจนและ
 เหมาะสม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.67 0.61 มากท่ีสุด 
14. โรงเรียนได้มีการจัดนิเทศติดตาม 
 ผลการดำเนินงานของโครงการ 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.83 0.46 มากท่ีสุด 
15. มีการประเมินผลการดำเนินงาน 
 โครงการเป็นไปอย่างเป็นระบบ 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.80 0.48 มากท่ีสุด 
16. คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการ 
 ดำเนินงานของโครงการต่อผู้บริหาร 
 โรงเรียน  ครูภายในโรงเรียนให้ได้ 
 รับทราบ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.73 0.45 มากท่ีสุด 
17. มีการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องมาปรับปรุง 
 โครงการ 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.60 0.67 มากท่ีสุด 
18. โรงเรียนได้นำผลการประเมินมา 
 ทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนา 
 การดำเนินงานโครงการ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.70 0.53 มากท่ีสุด 

รวม 4.78 0.26 มากที่สุด 4.79 0.10 มากที่สุด 
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 จากตาราง  12  พบว่า  ความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการดำเนินงานโครงการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  
ด้านกระบวนการโครงการ  โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x   = 4.78  ,  S.D. = 0.26) 
เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษมีการวางแผนท่ีชัดเจนสอดคล้องกับสภาพปัญหาและสภาพของ
สถานศึกษา  โรงเรียนได้ดำเนินงานโดยการเตรียมความพร้อมปฏิบัติตามแผน  มีความรับผิดชอบ  
มีความร่วมมือเป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานท่ีวางไว้  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมในโครงการสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและเหมาะสม  แผนหรือปฏิทินการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม 
มีความชัดเจนและเหมาะสม  คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียน 
ครูภายในโรงเรียนให้ได้รับทราบ  และโรงเรียนได้นำผลการประเมินมาทบทวนหรือปรับปรงุแกไ้ขพฒันาการ
ดำเนินงานโครงการ  ( x   =  5.00  ,  S.D.  =  0.00)  รองลงมาคือ  คณะกรรมการดำเนินงานได้จัดเตรียม
อาคารสถานท่ีท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมในการดำเนินงานโครงการ  การจัดกิจกรรมโครงการเป็นไปตาม
แผนท่ีวางไว้และบรรลุวัตถุประสงค์  มีการจัดค่ายนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  นักเรียนในโครงการได้รับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ  ครูผู้สอนแจ้งวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ชัดเจนและเหมาะสม   โรงเรียนได้มีการจัดนิเทศ
ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ  มีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างเป็นระบบ  
และมีการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องมาปรับปรุงโครงการ ( x   =  4.75  ,  
S.D.  =  0.50)  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ  โรงเรียนได้ช้ีแจงเป้าหมายในการจัดกิจกรรมของโครงการให้คณะครู 
ภายในโรงเรียนได้ทราบ  การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรโครงการ 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  นักเรียนในโครงการได้รับการ
ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาเป็นพิเศษแตกต่างจากนักเรียนในหลักสูตรปกติ  และโรงเรียนได้มีการวางแผน 
การดำเนินงานโครงการ  โดยระดมความคิดเห็นจากหลาย ๆ  ฝ่าย ( x   =  4.50  ,  S.D.  =  0.58) 
 ส่วนความคิดเห็นของครูผู้สอนในโครงการต่อการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านกระบวนการ
โครงการ  โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x   =  4.79  ,  S.D.  =  0.10)  เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  โรงเรียนได้ดำเนินงานโดยการเตรียมความพร้อมปฏิบัติตามแผน  
มีความรับผิดชอบ  มีความร่วมมือเป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานท่ีวางไว้ ( x   =  4.90  ,  S.D.  =  0.31) 
รองลงมาคือ  โรงเรียนได้ช้ีแจงเป้าหมายในการจัดกิจกรรมของโครงการให้คณะครูภายในโรงเรียนได้ทราบ 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมในโครงการสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและเหมาะสม 
การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  นักเรียนในโครงการได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
ท่ีสอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ  และโรงเรียนได้มีการวางแผนการดำเนินงานโครงการ   
โดยระดมความคิดเห็นจากหลาย ๆ  ฝ่าย ( x   =  4.87  ,  S.D.  =  0.35)  การจัดกิจกรรมโครงการ
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้และบรรลุวัตถุประสงค์และโรงเรียนได้มีการจัดนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน
ของโครงการ ( x   =  4.83  ,  S.D.  =  0.46)  คณะกรรมการดำเนินงานได้จัดเตรียมอาคารสถานท่ี 
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ท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมในการดำเนินงานโครงการ  นักเรียนในโครงการได้รับการฝึกฝนและพัฒนา
ทักษะภาษาเป็นพิเศษแตกต่างจากนักเรียนในหลักสูตรปกติและครูผู้สอนแจ้งวิธีการวัดและประเมิน 
ผลการเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีชัดเจนและเหมาะสม ( x   =  4.80  ,  S.D.  =  0.41) 
มีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างเป็นระบบ  ( x   =  4.80  ,  S.D.  =  0.48)  
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษมีการวางแผนท่ีชัดเจน
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสภาพของสถานศึกษา ( x   =  4.77  ,  S.D.  =  0.50)  มีการจัดค่าย
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง ( x   =  4.73  ,  S.D.  =  0.52)  คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
ของโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียน  ครูภายในโรงเรียนให้ได้รับทราบ ( x   =  4.73  ,  S.D.  =  0.45)  
โรงเรียนได้นำผลการประเมนิมาทบทวนหรอืปรับปรุงแกไ้ข  พฒันาการดำเนินงานโครงการ ( x   =  4.70  , 
S.D.  =  0.53)  และแผนหรือปฏิทินการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมมีความชัดเจนและเหมาะสม 
( x   =  4.67  ,  S.D.  =  0.61)  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ  มีการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องมาปรับปรุงโครงการ ( x   =  4.60  ,  S.D.  =  0.67) 
 
ตาราง  13 ผลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
 เป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านกระบวนการโครงการ 
 ตามความคิดเห็นของนักเรียนในโครงการ (N = 90) 
 

รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

x  
 

S.D. ระดับ 
1. ทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนและผู้ปกครองได้
 ทราบ 4.50 0.59 มากท่ีสุด 
2. นักเรียนได้เข้าร่วมช้ีแจงเพื่อทำความเข้าใจในหลักการ  วัตถุประสงค์และ 
 การดำเนินงานในกิจกรรมของโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
 หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 4.70 0.46 มากท่ีสุด 
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการโครงการจัดการเรียน
 การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  4.52 0.52 มากท่ีสุด 
4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมของโครงการจัดการเรียน
 การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 4.58 0.65 มากท่ีสุด 
5. นักเรียนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการจัดการเรียน
 การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
 ร่วมกับคณะครูในโรงเรียน 4.61 0.68 มากท่ีสุด 
6. นักเรียนได้มีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็นในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม 
 ของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 เป็นภาษาอังกฤษ 4.79 0.41 มากท่ีสุด 
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ตาราง  13 (ต่อ) 
 

รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

x  
 

S.D. ระดับ 
7. นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดการประเมินผลโครงการจัดการเรียน 
 การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 4.72 0.45 มากท่ีสุด 

รวม 4.63 0.11 มากท่ีสุด 
 
 จากตาราง  13  พบว่า  ความคิดเห็นของนักเรียนในโครงการต่อการดำเนินงานโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา 
จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านกระบวนการโครงการ  โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x   =  4.63  ,  
S.D.  =  0.11)  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ   นักเรียนได้มีส่วนร่วม 
แสดงความคิดเห็นในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( x   =  4.79  ,  S.D.  =  0.41)  รองลงมาคือ  นักเรียนมี 
ส่วนร่วมในการกำหนดการประเมินผลโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ ( x   =  4.72  ,  S.D.  =  0.45)  นักเรียนได้เข้าร่วมช้ีแจงเพื่อทำความเข้าใจ  
ในหลักการ  วัตถุประสงค์และการดำเนินงานในกิจกรรมของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( x   =  4.70  ,  S.D.  =  0.46)  นักเรียนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
ในการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษร่วมกับ
คณะครูในโรงเรียน ( x   =  4.61  ,  S.D.  =  0.68)  นกัเรียนมีส่วนรว่มในการกำหนดกิจกรรมของโครงการ 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( x   =  4.58  ,  S.D.  =  0.65) 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ ( x   =  4.52  ,  S.D.  =  0.52)  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ  ทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์ 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนและผู้ปกครอง 
ได้ทราบ ( x   =  4.50  ,  S.D.  =  0.59)   
 
  ตอนที่ 5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการเปน็ภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านผลผลิตของโครงการ 
 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านผลผลิตของโครงการ  
โดยรวมและรายข้อ  ปรากฏผลดังตาราง  14 – 16  ดังต่อไปนี้ 
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ตาราง  14 ผลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
 เป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านผลผลิตของโครงการ 
 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในโครงการ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ผู้บริหาร (N = 4) ครูผู้สอนในโครงการ (N = 30) 
x  

 

S.D. ระดับ x  
 

S.D. ระดับ 
1. นักเรียนในโครงการสามารถเรียนวิชา 
 ภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
 และสังคมได้เป็นอย่างดี 4.50 0.58 มากท่ีสุด 4.63 0.49 มากท่ีสุด 
2. นักเรียนในโครงการมีทักษะทางภาษา   
 วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และสังคม
 อยู่ในระดับดี 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.77 0.43 มากท่ีสุด 
3. นักเรียนในโครงการมีความขยันหมั่นเพียร 
 ในการทำงาน  มีความอดทนสู้งานและ 
 มีความเอาใจใส่ในการเรียนเสมอ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.67 0.48 มากท่ีสุด 
4. นักเรียนในโครงการมีลักษณะของ 
 ความเป็นผู้นำและสามารถแก้ปัญหาได้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.77 0.43 มากท่ีสุด 
5. นักเรียนในโครงการมีมนุษย์สัมพันธ์กับ 
 เพื่อนร่วมงานและสามารถทำงาน 
 ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.83 0.38 มากท่ีสุด 
6. นักเรียนในโครงการเป็นผู้ประพฤติ 
 ปฏิบัติตนเป็นคนเก่ง  คนดีและมีความสุข 4.75 0.50 

 
มากท่ีสุด 4.87 0.35 

 
มากท่ีสุด 

7. นักเรียนในโครงการมีผลงานด้าน 
 ภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   
 และสังคมท่ีน่าภาคภูมิใจ 4.75 0.50 

 
 

มากท่ีสุด 4.83 0.38 

 
 

มากท่ีสุด 
8. นักเรียนในโครงการสามารถนำ 
 ความรู้ต่าง ๆ  ท่ีได้จากการเข้าร่วม 
 โครงการมาประยุกต์ใช้ในชีวิต 
 ประจำวันได้ 4.75 0.50 

 
 
 

มากท่ีสุด 4.87 0.35 

 
 
 

มากท่ีสุด 
9. นักเรียนในโครงการได้พัฒนาตนเอง 
 ตามความถนัด  ความสนใจและ 
 เต็มตามศักยภาพได้อย่างแท้จริง 5.00 0.00 

 
มากท่ีสุด 4.63 0.49 

 
 

มากท่ีสุด 
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ตาราง  14 (ต่อ) 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ผู้บริหาร (N = 4) ครูผู้สอนในโครงการ (N = 30) 
x  

 

S.D. ระดับ x  
 

S.D. ระดับ 
10. โครงการจัดการเรียนการสอนตาม
  หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
  ภาษาอังกฤษ  ทำให้นักเรียนเกิด
  ความรู้ความเข้าใจและรักวิชาภาษา  
  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และ
  สังคมมากยิ่งขึ้น 4.50 0.58 

 
 

มากท่ีสุด 4.70 0.47 

 
 

มากท่ีสุด 
รวม 4.80 0.27 มากที่สุด 4.76 0.06 มากที่สุด 

 
 จากตาราง  14  พบว่า  ความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการดำเนินงานโครงการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านผลผลิตของโครงการ  โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x   = 4.80  ,  S.D. = 0.27)  
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  นักเรียนในโครงการมีความขยันหมั่นเพียรในการ
ทำงาน  มีความอดทนสู้งานและมีความเอาใจใส่ในการเรียนเสมอ  นักเรียนในโครงการมีลักษณะของ
ความเป็นผู้นำและสามารถแก้ปัญหาได้  นักเรียนในโครงการมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและ
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และนักเรียนในโครงการได้พัฒนาตนเองตามความถนัด  
ความสนใจและเต็มตามศักยภาพได้อย่างแท้จริง ( x   = 5.00  ,  S.D. = 0.00)  รองลงมาคือ  นักเรียน
ในโครงการมีทักษะทางภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และสังคมอยู่ในระดับดี  นักเรียนในโครงการ
เป็นผู้ประพฤติ  ปฏิบัติตนเป็นคนเก่ง  คนดีและมีความสุข  นักเรียนในโครงการมีผลงานด้านภาษา  
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และสังคมท่ีน่าภาคภูมิใจ  และนักเรียนในโครงการสามารถนำความรู้ต่าง ๆ  
ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ( x   = 4.75  ,  S.D. = 0.50)  และ 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ  นักเรียนในโครงการสามารถเรียนวิชาภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และสังคม
ได้เป็นอย่างดี  และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและรักวิชาภาษาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และสังคมมากยิ่งขึ้น 
( x   =  4.50  ,  S.D. = 0.58) 
 ส่วนความคิดเห็นของครูผู้สอนในโครงการต่อการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านผลผลิต 
ของโครงการ  โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x   =  4.76  ,  S.D.  =  0.06)  เมื่อพิจารณา 
รายข้อ  พบว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  นักเรียนในโครงการเป็นผู้ประพฤติ  ปฏิบัติตนเป็นคนเก่ง  คนดี
และมีความสุข  และนักเรียนในโครงการสามารถนำความรู้ต่าง ๆ  ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ( x   =  4.87  ,  S.D.  =  0.35)  รองลงมาคือ  นักเรียนในโครงการมี
มนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และนักเรียนในโครงการ 
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มีผลงานด้านภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และสังคมท่ีน่าภาคภูมิใจ ( x   =  4.83  ,  S.D.  =  0.38) 
นักเรียนในโครงการมีทักษะทางภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และสังคมอยู่ในระดับดี  และนักเรียน
ในโครงการมีลักษณะของความเป็นผู้นำและสามารถแก้ปัญหาได้ ( x   =  4.77  ,  S.D.  =  0.43)  
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษทำให้นักเรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจและรักวิชาภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และสังคมมากยิ่งขึ้น ( x   =  4.70  ,  
S.D.  =  0.47)  และนักเรียนในโครงการมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน  มีความอดทนสู้งานและ 
มีความเอาใจใส่ในการเรียนเสมอ  ( x   =  4.67  ,  S.D.  =  0.48)  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ  นักเรียน
ในโครงการสามารถเรียนวิชาภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และสังคมได้เป็นอย่างดี  และนักเรียนใน
โครงการได้พัฒนาตนเองตามความถนัด  ความสนใจและเต็มตามศักยภาพได้อย่างแท้จริง ( x   =  4.63  ,  
S.D.  =  0.49) 
 
ตาราง  15 ผลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
 เป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านผลผลิตของโครงการ 
 ตามความคิดเห็นของนักเรียนในโครงการ (N = 90) 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
x  

 

S.D. ระดับ 
1. นักเรียนในโครงการสามารถเรียนวิชาภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
 และสังคม  ได้เป็นอย่างดี 4.70 0.64 มากท่ีสุด 
2. นักเรียนในโครงการมีทักษะภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และ
 สังคม  อยู่ในระดับดี 4.73 0.47 มากท่ีสุด 
3. นักเรียนในโครงการมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน  มีความอดทน 
 สู้งานและมีความเอาใจใส่ในการเรียนเสมอ 4.59 0.70 มากท่ีสุด 
4. นักเรียนในโครงการมีลักษณะของความเป็นผู้นำและสามารถแก้ปัญหาได้ 4.69 0.47 มากท่ีสุด 
5. นักเรียนในโครงการมีมนุษยสั์มพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและสามารถ 
 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 4.69 0.63 มากท่ีสุด 

6. นักเรียนในโครงการเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนเก่ง  คนดีและ 
 มีความสุข 4.86 0.38 มากท่ีสุด 

7. นักเรียนในโครงการมีผลงานด้านภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   
 และสังคม  ท่ีน่าภาคภูมิใจ 4.78 0.47 มากท่ีสุด 
8. นักเรียนสามารถนำความรู้ต่าง ๆ  ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการ 
 มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4.52 0.55 มากท่ีสุด 
9. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น  
 ภาษาอังกฤษทำให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านภาษา  วิทยาศาสตร์  
 คณิตศาสตร์  และสังคมได้อย่างแท้จริง 4.76 0.48 มากท่ีสุด 
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ตาราง  15 (ต่อ) 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
x  

 

S.D. ระดับ 
10. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
  เป็นภาษาอังกฤษทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและรักภาษา 
  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และสังคมมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้น 4.56 0.58 มากท่ีสุด 
11. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
 เป็นภาษาอังกฤษทำให้นักเรียนมีความภูมิใจในความสามารถพิเศษ 
 ของตนเองมากขึ้น 4.59 0.72 มากท่ีสุด 
12. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอน 
 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียน 4.77 0.45 มากท่ีสุด 

รวม 4.69 0.11 มากที่สุด 
 
 จากตาราง  15  พบว่า  ความคิดเห็นของนักเรียนในโครงการต่อการดำเนินงานโครงการ 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านผลผลิตของโครงการ  โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x   =  4.69  ,  S.D.  =  0.11) 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  นักเรียนในโครงการเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
คนเก่ง  คนดีและมีความสุข ( x   =  4.86  ,  S.D.  =  0.38)  รองลงมาคือ  นักเรียนในโครงการ 
มีผลงานด้านภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และสังคม  ท่ีน่าภาคภูมิใจ ( x   =  4.78  ,  S.D.  =  0.47) 
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียน ( x   =  4.77  ,  S.D.  =  0.45)  โครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษทำให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านภาษา  วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  และสังคมได้อย่างแท้จรงิ ( x   =  4.76  ,  S.D.  =  0.48)  นกัเรียนในโครงการมีทักษะภาษา  
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และสังคม  อยู่ในระดับดี ( x   =  4.73  ,  S.D.  =  0.47)  นักเรียนในโครงการ 
สามารถเรียนวิชาภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และสังคมได้เป็นอย่างดี ( x   =  4.70  ,  S.D.  =  0.64) 
นักเรียนในโครงการมีลักษณะของความเป็นผู้นำและสามารถแก้ปัญหาได้ ( x   =  4.69  ,  S.D.  =  0.47) 
นักเรียนในโครงการมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
( x   =  4.69  ,  S.D.  =  0.63)  นักเรียนในโครงการมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน  มีความอดทนสู้งาน 
และมีความเอาใจใส่ในการเรียนเสมอ ( x   =  4.59  ,  S.D.  =  0.70)  โครงการจัดการเรียนการสอนตาม 
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษทำให้นักเรียนมีความภูมิใจในความสามารถพิเศษ  
ของตนเองมากขึ้น ( x   =  4.59  ,  S.D.  =  0.72)  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเปน็ภาษาองักฤษทำให้นกัเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจและรกัภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
และสังคมมากยิง่ขึน้ ( x   =  4.56  ,  S.D.  =  0.58)  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ  นักเรียนสามารถนำ 
ความรู้ต่าง ๆ  ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ( x   =  4.52  ,  S.D.  =  0.55) 
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ตาราง  16 ผลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
 เป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านผลผลิตของโครงการ 
 ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ (N = 90) 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  
 

S.D. ระดับ 
1. นักเรียนในโครงการสามารถเรียนวิชาภาษา  วิทยาศาสตร์   
 คณิตศาสตร์และสังคม  ได้เป็นอย่างดี 4.69 0.59 มากท่ีสุด 
2. นักเรียนในโครงการมีทักษะภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   
 และสังคมอยู่ในระดับดี 4.64 0.53 มากท่ีสุด 
3. นักเรียนในโครงการมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน 
 มีความอดทนสู้งานและมีความเอาใจใส่ในการเรียนเสมอ 4.52 0.71 มากท่ีสุด 
4. นักเรียนในโครงการมีลักษณะของความเป็นผู้นำและสามารถ
 แก้ปัญหาได้ 4.63 0.59 มากท่ีสุด 
5. นักเรียนในโครงการมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
 และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 4.56 0.62 มากท่ีสุด 
6. นักเรียนในโครงการเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนเก่ง  คนดี 
 และมีความสุข 4.67 0.67 มากท่ีสุด 
7. นักเรียนในโครงการมีผลงานด้านภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
 และสังคมท่ีน่าภาคภูมิใจ 4.77 0.48 มากท่ีสุด 
8. นักเรียนสามารถนำความรู้ต่าง ๆ  ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการ 
 มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4.43 0.58 มาก 
9. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
 เป็นภาษาอังกฤษ  ทำให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านภาษา  
 วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และสังคมได้อย่างแท้จริง 4.66 0.54 มากท่ีสุด 
10. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
  เป็นภาษาอังกฤษ  ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและ 
  รักภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และสังคมมากยิ่งขึ้น 4.69 0.47 มากท่ีสุด 
11. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
 เป็นภาษาอังกฤษ  ทำให้นักเรียนมีความภูมิใจในความสามารถพิเศษ 
 ของตนเองมากขึ้น 4.79 0.49 มากท่ีสุด 
12. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอน 
 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียน 4.81 0.39 มากท่ีสุด 

รวม 4.65 0.09 มากที่สุด 
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 จากตาราง  16  พบว่า  ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนในโครงการต่อการดำเนินงาน 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา 
จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านผลผลิตของโครงการ  โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x   =  4.65  ,  
S.D.  =  0.09)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  นักเรียนมีความพึงพอใจในการ 
เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียน 
( x   =  4.81  ,  S.D.  =  0.39)  รองลงมาคือ  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  ทำให้นักเรียนมีความภูมิใจในความสามารถพิเศษของตนเอง
มากขึ้น ( x   =  4.79  ,  S.D.  =  0.49)  นักเรียนในโครงการมีผลงานด้านภาษา  วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  และสังคมท่ีน่าภาคภูมิใจ ( x   =  4.77  ,  S.D.  =  0.48)  นักเรียนในโครงการสามารถเรียน
วิชาภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และสังคมได้เป็นอย่างดี ( x   =  4.69  ,  S.D.  =  0.59)  โครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจและรักภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และสังคมมากยิ่งขึ้น ( x   =  4.69  ,  S.D.  =  0.47) 
นักเรียนในโครงการเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนเก่ง  คนดีและมีความสุข ( x   =  4.67  ,  S.D.  =  0.67) 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  ทำให้นักเรียนได้พัฒนา 
ตนเองในด้านภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และสังคมได้อย่างแท้จริง ( x   =  4.66  ,  S.D.  =  0.54) 
นักเรียนในโครงการมีทักษะภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และสังคมอยู่ในระดับดี ( x   =  4.64  ,  
S.D.  =  0.53)  นักเรียนในโครงการมีลักษณะของความเป็นผู้นำและสามารถแก้ปัญหาได้ ( x   =  4.63  , 
S.D.  =  0.59)  และนักเรียนในโครงการมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น 
ได้อย่างมีความสุข ( x   =  4.56  ,  S.D.  =  0.62)  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ  นักเรียนในโครงการ 
มีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานมีความอดทนสู้งานและมีความเอาใจใส่ในการเรียนเสมอ ( x   =  4.52  , 
S.D.  =  0.71)  และนักเรียนสามารถนำความรู้ต่าง ๆ  ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ ( x   =  4.43  ,  S.D.  =  0.58) 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกบัแนวทางในการส่งเสรมิและพฒันานกัเรียน
ในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษโรงเรียนสตรีศึกษา  
จังหวัดร้อยเอ็ด  ควรให้ทุกฝ่ายทราบถึงความสำคัญของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  โดยให้ผู้บริหารได้จัดการประชุมทุกฝ่าย  เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษเหล่านั้น  และโรงเรียนควรมีการวางแผนพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
โดยต้องเข้าใจแนวคิด  ทฤษฎีและคุณลักษณะของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ  และกำหนดรูปแบบ
การพัฒนานักเรียนแต่ละคน  รวมท้ังพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนการสอน  เน้นความต้องการ 
แต่ละคน  และพัฒนาความสามารถของแต่ละคนด้วย  ซึ่งในการฝึกฝน  และให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับ
วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาและสังคม  ควรจะมากกว่านี้  รวมถึงควรฝึกให้เด็กมีความสามารถ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษา  สังคมเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ 
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  ตอนที่ 6  ผลการประเมินเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
   ผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  นักเรียนมีทักษะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศสามารถเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการมีรายละเอียดดังนี้ 
    1)  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  คร้ังที่ 68  ประจำปีการศึกษา 2561 
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้รับรางวัล  เช่น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศ  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศ  การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
  -  ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญทอง  การแข่งขันการเล่านิทาน 
(Story Telling)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขัน (Multi Skills Competition) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
  -  ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศ  การแข่งขัน (Multi Skills Competition)  ระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
  -  ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศ  การแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit)  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศ  การแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit)  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 7  เหรียญเงิน  การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญเงิน  การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน   
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศ  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญทอง  การแข่งขันเล่าเรื่อง 
จากภาพภาษาจีน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศ  การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
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  -  ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศ  การแข่งขันละครส้ันภาษาจีน  ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  -  ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  -  ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันละครส้ันภาษาฝรั่งเศส  ระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 2)  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  และเทคโนโลยีของ
นักเรียนระดับชาติ คร้ังที่ 68  ปีการศึกษา 2561  ณ จังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับรางวัล  เช่น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขัน (Multi Skills Competition) 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
  -  ได้รับเกียรติบัตรอนัดับ 14  เหรียญทอง  การแขง่ขัน (Multi Skills Competition) 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 7  การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิร์ด)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิร์ด)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
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  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  เหรียญทอง  การแข่งขัน 
พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเรียงความภาษาจีน  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  เหรียญทอง  การแข่งขัน 
ละครส้ันภาษาจีน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญอันดับ 42  เหรียญทองแดง  การแข่งขันพูด
เพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญอันดับ 7  เหรียญเงิน  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ 
ภาษาฝรั่งเศส  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญอันดับ 7  เหรียญเงิน  การแข่งขันเล่าเรื่องจาก
ภาพภาษาฝรั่งเศส  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญอันดับ 7  เหรียญเงิน  การแข่งขันละครส้ัน
ภาษาฝรั่งเศส  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 3)  งานมหกรรมวิชาการ EP  Open  House  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คร้ังที่ 11 
ประจำปีการศึกษา 2561  ณ จังหวัดบุรีรีมย์  ได้รับรางวัล  เช่น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญทอง  ร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
(Singing)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
   -  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  ร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing)  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu 
Speech)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2  เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromtu Speech)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  เล่านิทาน (Story Telling)  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน  เล่านิทาน (Story Telling)  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3  เหรียญทอง  ละครส้ันภาษาอังกฤษ 
(Skit)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศ  อันดับ 3  เหรียญทอง  ละครส้ันภาษาอังกฤษ 
(Skit)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  เหรียญทอง  การแข่งขันสะกดคำ 
ภาษาอังกฤษ (Spelling  Bees)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
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  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ 
(Spelling  Bees)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (Quiz) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (Quiz) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  โครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  โครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  โครงงานคณิตศาสตร์ (Match Project)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2  เหรียญทอง  โครงงานคณิตศาสตร์ 
(Math Project)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 4)  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  และเทคโนโลยีของ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  คร้ังที่ 69  ประจำปีการศึกษา 2562  ณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้รับรางวัล  เช่น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu  Speech)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu  Speech)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรอันดับ 5  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการเล่านิทาน 
(Story Telling)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน 
การเล่านิทาน (Story Telling)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ 
(Skit)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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  -  ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน 
การเล่าเรื่องจากภาพภาษจีน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันละครส้ันภาษาจีน  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันละครส้ันภาษาฝรั่งเศส  ระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 5)  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  และเทคโนโลยีของ
นักเรียนระดับชาติ  คร้ังที่ 69  ปีการศึกษา 2562  ณ จังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เช่น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรอันดับ 38  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu  Speech)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรอันดับ 5  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu  Speech)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันละครส้ัน ภาษาอังกฤษ 
(Skit)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรอันดับ 7  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันละครส้ันภาษาจีน  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรอันดับ 42  รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาญี่ปุ่น  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรอันดับ 7  รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษา
ฝรั่งเศส  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรอันดับ 7  รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาฝรั่งเศส  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรอันดับ 7  รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันละครส้ันภาษาฝรั่งเศส 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 6)  งานมหกรรมวิชาการ EP  Open  House  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คร้ังที่ 12 
ประจำปีการศึกษา 2562  ณ จังหวัดนครพนม  เช่น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน  ร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing)  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 



162 

  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  ร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing)  ระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2  รางวัลเหรียญทอง  การพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromtu  Speech)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  การพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu  Speech) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน  การเล่านิทาน (Story Telling)  ระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง  การเล่านิทาน (Story Telling) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน  Multi  Skill 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขัน  Multi Skill  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง  ละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง  ละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ 
(Spelling  Bees)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -  ได้รับเกียรติบัตรชมเชย  การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (Quiz)  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
  -  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน  การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (Quiz)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 


