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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นสังคมแห่งข้อมูลและการสื่อสาร มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ประเทศต่างๆ           
จึงเร่งพัฒนาคนในชาติให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เพียงพอกับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือรองรับกับ
อาชีพในอนาคต โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษากลาง             
ในการสื่อสาร และสามารถใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้ และเพ่ือการสร้างอาชีพได้และการศึกษา              
ถือเป็นพ้ืนฐานในการสร้างเข็มแข็งในด้านต่างๆของประเทศในอนาคต  ประเทศที่ อ่อนด้อย
ภาษาอังกฤษจะท าให้การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นไปด้วยความยากล าบากและล่าช้า  ดังนั้น
การให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือการพัฒนาเยาวชนหรือผู้ เรียน ได้มีความรู้                
ความเข้าใจ ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา อีกทั้งเพ่ือให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษ                
ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และมีความมั่นใจในการสื่อสาร ผู้เรียนจะต้องได้รับ
การฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาท้ังในและนอกห้องเรียน 

จากสถานการณ์ที่ประเทศมีความต้องการก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวน
มาก เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ  สถาบัน IMD 
(The International Institute for Management Development) น าเสนอตัวชี้วัดสมรรถนะการ
แข่งขันประเทศไทยในเวทีสากลเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยภาพรวม พ.ศ.2557 
ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 29 และพ.ศ.2558 อยู่ในอันดับที่ 30 ตกลงมา 1 อันดับและด้านการศึกษา 
(Education) อยู่ในอันดับที่ 48  ซึ่งต่ ากว่าค่ามัธยฐาน นั้นแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการแข่งขัน
และการศึกษาของไทยยังต้องเร่งพัฒนา และจากข้อมูลแรงงานของ พบว่า แรงงานของประเทศไทย                
ปี พ.ศ.2557 มีจ านวน 38.58 ล้านคน แต่มีจ านวนแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียง 3.79 
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.82 เป็นผู้ที่จบการศึกษาและท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
คิดเป็นร้อยละ 46.2 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2559:47-49) จะเห็นว่าตลาดแรงงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยยังไม่สามารถรองรับแรงงานที่มีอยู่หรือแรงงานที่มีอยู่ไม่มี
คุณภาพเพียงพอ  ดังนั้นการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะ
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงเป็นสิ่งส าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  โดยการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรของประเทศ ต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้                   
เฉพาะทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี รวมถึงทักษะความสามารถด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ                
ให้เพียงพอเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนในอนาคต  
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 -2559) ได้ก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งให้มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งต้องสนองต่อการด ารงชีวิตของประชาชน  เพ่ือให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
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การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
2554: 13-14)  และนโยบายรัฐบาลของนายประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ความส าคัญ                    
กับการจัดการศึกษา โดยก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  พัฒนาการจัดการศึกษา
เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่  ส่งเสริมให้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้ม
การจ้างงานในอนาคต  โดยปรับกระบวนการเรียนและหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม บูรณาการ
ความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน  เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ 
การแก้ปัญหา โดยเน้นความร่วมมือระหว่าง ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน (ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี.2557) ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ในสังคมไทย  โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความเท่าเทียม  พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้                 
ในการด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังได้ก าหนดนโยบายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการศึกษา
เพ่ือเตรียมก าลังคนให้พร้อมในด้านขาดแคลน  มีการพัฒนาหลักสูตร  ระบบการจัดการศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา รองรับทิศทางการพัฒนาประเทศ  โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและการสร้าง
นวัตกรรมในสถาบันการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2557: 23) 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4 มาตรา 24 (2) – (3) กล่าวไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา              
ต้องจัดกิจกรรมโดยฝึกทักษะการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาและจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติ             
ให้ท าได้คิดเป็น จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล                    
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ ผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ 
อย่างสมดุล ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลั กสูตรให้ทันต่อเหตุการณ์และ               
สนองต่อท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น  โรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียน  ผู้ปกครอง  สอดคล้องกับศักยภาพของโรงเรียนและบริบทของท้องถิ่น 
ส่ งเสริมและพัฒนานักเรียนให้สามารถน าความรู้ที่ ได้ ไปใช้ ในการด าเนินชีวิต  ประยุกต์ ใช้                       
กับสถานการณ์และทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ
ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การสื่อสารและเตรียมความพร้อมในจ้างงานในอนาคต  อีกทั้งยังให้ความส าคัญ
กับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยในปี พ.ศ.2555 ส่งเสริมให้เป็นปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ 
โดยหวังให้เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้น เพ่ือยกระดับให้เท่าเทียมกับประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกได้ก าหนดให้ 1 วันใน 1 สัปดาห์เป็นวันภาษาอังกฤษให้จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เช่น 
มุมภาษา หรือการประกวดแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน 
ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนให้ข้าราชการในสังกัด 14 ล้านคน ได้ฝึกการใช้
ภาษาอังกฤษ พร้อมก าหนดให้ เป็ นปีแห่ งการพูดภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ                         
ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาให้คนไทยมีความพร้อมเรื่องภาษาก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558               
 โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ได้มีการจัดการศึกษาโดยเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับ                 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต  มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ  รองรับการออกสู่แรงงานและการประกอบ
อาชีพในอนาคต โดยพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า                
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เป็นผู้น าในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณภาพ จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ (แผนกลยุทธ์โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์,2558 : 7) และจากการที่
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้ใช้แนวทางของการพัฒนาของโรงเรียน
มาตรฐานสากล พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้เป็นกลไกส าคัญในการผลักดัน     
การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  ซึ่งเป้าหมายส าคัญคือ คุณภาพของนักเรียน โดยแนวการจัด   
การเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) คือ การจัดการเรียนรู้                 
ที่เน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะพลเมืองของชาติ พลโลก ยกระดับคุณภาพ                 
การจัดการเรียนการสอนด้านต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างนักเรียนให้มีศักยภาพ คือ 1) ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี มีผลการเรียนดี
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  2)การสื่อสารสองภาษา                                  
( Communication ) พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการสื่อสารทางภาษาได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เป็นที่ยอมรับจากสถาบันทางภาษา  3)ล้ าหน้าทางความคิด( Thinker) 
พัฒนานักเรียนให้มีความใฝ่รู้ สร้างสรรค์กล้าเผชิญความเสี่ยง คิดได้ในระดับสูง มีเหตุผลรู้จักคิด 
วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ และประเมินค่าได้ดี ตลอดจนแก้ปัญหา จัดการกับความซับซ้อนได้                
4)ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ ( Innovation ) สามารถจัดล าดับความส าคัญ วางแผนและบริหาร
จัดการสู่ความส าเร็จ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ได้อย่างกว้างขวาง สามารถผลิตผลงานที่
เห มาะสม  มี คุณ ภ าพสู ง  และ5)ร่ วมกัน รับ ผิ ดชอบต่ อสั งคม โลก ( Global Citizenship )                     
มีความตระหนักรู้สถานการณ์โลก สามารถเรียนรู้และจัดการความซับซ้อน มีความรู้ความเข้าใจ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทยและของนานาชาติ (ฐิติยา เรือนนะการและคณะ. 
2559:43-44) ทุกฝ่ายและทุกงานของโรงเรียนต้องเร่งพัฒนาระบบงาน พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และพัฒนานักเรียน  พร้อมทั้งต้องร่วมกันด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
โรงเรียน บริบทท้องถิ่นและการจ้างงานของท้องถิ่นในอนาคต  ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดชายแดน  
มีภูมิประเทศติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่ง
เชียงรายเป็นเมืองหน้าด่านในการรับสินค้ามาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นจังหวัดที่มีการ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม มีนักท่องเที่ยวมาจากหลายประเทศ โดยเฉพาะสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและกลุ่มชาติตะวันตก  นักเรียนและผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานเรียนแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และต้องการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษควบคู่กัน โรงเรียนจึงเปิด
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพ่ือเตรียมการรองรับ
ตลาดแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต  รวมถึงเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน               
ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มีอัตราการแข่งขัน             
ที่สูง ซึ่งพบว่าผลการคัดเลือกเข้ามามหาวิทยาลัยของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ ปีการศึกษา 
2558 นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ได้คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษต่ า                   
ในบางคณะมีการก าหนดคะแนนขั้นต่ าของผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการพิจารณา
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คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  จึงมีส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมมือกันพัฒนาทักษะความรู้และ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ รวมถึงสามารถ
ใช้ อังกฤษในการศึกษาหาความรู้ที่ เป็นสากลที่ มีอยู่อย่างมากมายในอินเตอร์เน็ต  ใช้ภาษา                     
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานของนักเรียนในระดับชาติและนานาชาติ  น าความรู้ที่ได้รับ
พัฒนาต่อยอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต
ต่อไป  

    การพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์                        
จัดในหลักสูตรการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนตั้งเป้าหมายการพัฒนา               
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ คือ ปีการศึกษา 2558 นักเรียนอยู่ ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 80  
ด าเนินการพัฒนาโดยเปิดเป็นรายวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกห้องเรียน จ านวน                     
1 รายวิชา 1.5 หน่วยการเรียนหรือ 3 ชั่วโมง /สัปดาห์ และเปิดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ภาษาอังกฤษ 
อ่าน – เขียน จ านวน1 รายวิชา 1.0 หน่วยการเรียน หรือ 2 ชั่วโมง /สัปดาห์ และเปิดเป็นวิชาเพ่ิมเติม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฟัง-พูด  ซึ่งเรียนกับครูชาวต่างชาติ จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน หรือ 1 
ชั่วโมง/สัปดาห์  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร พบว่า ปีการศึกษา 2557                 
เป็น 57.62 ปีการศึกษา 2558 เป็น 54.81 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  ด้วยเหตุผล
ความส าคัญและจ าเป็นข้างต้น  จึงต้องเร่งพัฒนาการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด  โรงเรียนได้ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ด้วยกิจกรรม  อย่างหลากหลาย เช่น  กิจกรรม              
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS กิจกรรมการ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS โดยครูต่างชาติ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  
กิจกรรมพัฒนานักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS                    
โดยปีการศึกษา 2558 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการจากผู้ปกครอง สมาคม
ผู้ปกครองและครู จ านวน 822,900 บาท ซึ่งถือว่าสูงมาก  แต่พบว่า คุณภาพของนักเรียนด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารยังมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่โรงเรียนก าหนด  โดยปีการศึกษา 2558 
นักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสารสองภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี เพียงร้อยละ 21.33 
(รายงานผลการวัดและประเมินผลโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์. 2558:7)  อีกทั้งพัฒนาการ              
ด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนที่ เกิดจากการด าเนินโครงการยังไม่ชัดเจน  ส่งผลให้              
ไม่สามารถบ่งบอกระดับคุณภาพของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการพัฒนาได้อย่างแท้จริง   

     โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS                 
เป็นโครงการของงาน EIS สังกัดฝ่ายวิชาการ  ซึ่งผู้ประเมินในฐานะรองผู้อ านวยการโรงเรียน                  
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ             
ซ่ึงรับผิดชอบโดยตรงในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน  จึงได้จัดการประเมินผล
โครงการดังกล่าวขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการใหญ่ใช้งบประมาณสูง มีความส าคัญจ าเป็นต่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียนโดยรวมและมีผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยผลการประเมินจะเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียน ซึ่งสามารถน าผลการประเมินด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้น  ฝ่ายบริหารสามารถน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการด าเนิน
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โครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  ครูน าผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
และผลการประเมินคุณภาพนักเรียนไปใช้ในวางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                  
ให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ  ทั้งด้านคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และคุณภาพของนักเรียน 
และคณะกรรมการด าเนินโครงการ สามารถน าผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการไปวางแผน
พัฒนาการด าเนินโครงการ รวมถึงพัฒนากระบวนการด าเนินโครงการ ให้มีความเหมาะสมและ                
มีคุณภาพยิ่งขึ้น การประเมินครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP โดยประเมินสภาพแวดล้อม (Context 
Evaluation) ป ระ เมิ น ปั จ จั ยน า เข้ า  ( Input Evaluation ) ป ระ เมิ น ก ระบ วน การ (Process 
Evaluation) และประเมิน  ผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ เพ่ือใช้ เป็ นข้อมูล
สารสนเทศส าหรับโรงเรียนในการตัดสินว่าโครงการมีความส าเร็จ  บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
และเป็นข้อมูลสารสนเทศให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือน าไปประกอบการวางแผน 
พัฒนา หาแนวทางปรับปรุง แก้ไขโครงการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อไป  
 
 

วัตถุประสงค์กำรประเมิน 
 1. เพ่ือประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ความต้องการจ าเป็นใน
การด าเนินโครงการ  ความพร้อมของสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ   ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของโครงการและความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการ 

 2. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้าของโครงการเกี่ยวกับจ านวนและคุณภาพ
ของบุคลากร ความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณ ความพร้อมของ สื่ อ วัสดุ –อุปกรณ์ 
สถานที่ ในการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมและความชัดเจนของวิธีการด าเนินโครงการและ           
การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกีย่วขอ้งกับการจัดการศึกษา 
 3. เพ่ือประเมินกระบวนการด าเนินโครงการ เกี่ยวกับการวางแผน การด าเนินการ        
การติดตามประเมินผลและการน าผลไปปรับปรุงพัฒนา  

 4. เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับ  
  4.1 ผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   

ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
  4.2 คุณภาพการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
  4.3 คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
  4.4 ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
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ควำมส ำคัญของกำรประเมิน  
 

 ผลการด าเนินงานโครงการเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้ที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
  1. ได้สารสนเทศด้านสภาพแวดล้อมของโครงการเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ความต้องการ
จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ความพร้อมของสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของโครงการและความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการ 
  2. ได้สารสนเทศด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการเกี่ยวกับจ านวนและคุณภาพของบุคลากร
ที่รับผิดชอบ  ความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ความพร้อมของ 
สื่อ วัสดุ – อุปกรณ์ สถานที่ในการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมและความชัดเจนของวิธีการด าเนินการ
ในแต่ละกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
  3. ได้ สารสน เทศด้านกระบวนการของโครงการเกี่ ยวกับ การวางแผน (Plan)                            
การด าเนินการ (Do)  การติดตามประเมินผล (Check) และการน าผลไปปรับปรุงพัฒนา (Action) 

  4. ได้สารสนเทศด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
ครูเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS คุณภาพของนักเรียน
ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS และความพึงพอใจของครู  
นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีต่อด าเนินโครงการ  
    5. ได้สารสนเทศส าหรับผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไปประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการว่าจะให้มีการด าเนินการในปีการศึกษาต่อไปหรือหากให้มีการด าเนินการในปีการศึกษาต่อไป
ต้องมีการปรับปรุง พัฒนาโครงการจากสารสนเทศของผลการประเมินโครงการในปีการศึกษาท่ีผ่านมา     
อีกทั้งสามารถน าผลการด าเนินการไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในลักษณะ
เดียวกันหรือใกล้เคียงกันให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมายของกิจกรรมหรือโครงการที่ก าหนด
ไว้ต่อไป  

     6. ผลการสอบถามระดับความพึงพอใจสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา
กิจกรรมให้เหมาะสมกับโครงการต่อไป 

     7. ผลการสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะจะเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง น าไปใช้ประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือ  
แนะน า และน าไปพัฒนาในการจัดด าเนินงานตามโครงการที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขอบเขตกำรประเมิน 
 

 1.ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
   แยกตามวัตถุประสงค์การประเมิน ดังนี้ 
 

   1.1 ประเมินสภำพแวดล้อมโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ                    
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย  

 

   ด าเนินการแยกเป็น 3 ขั้นตอนย่อย  คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการด าเนินโครงการ 
2) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ และ 3) การประเมินสภาพแวดล้อมของ
โครงการ แยกผู้ให้ขอ้มูลตามขั้นตอนย่อย ดังนี้  

    1.1.1 ศึกษำสภำพปัจจุบันของกำรด ำเนินโครงกำร ได้แก่ ศึกษาเอกสาร เก็บ
รวบรวมข้อมูลสภาพจริงจากเอกสารหลักฐานของงานสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ และประชุมเพ่ือร่วม
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม  
        1.1.2 กำรศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินโครงกำร   ได้แก่  เอกสาร
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน                     
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์  บันทึกการประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
ด้านความต้องการจ าเป็นในการด าเนินโครงการ   
      1.1.3 กำรประเมินสภำพแวดล้อมของโครงกำร   
 

     ประชำกร ประกอบด้วย 
      1.คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ  จ านวน  27  คน            
      2.คณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ              
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ยกเว้นครูที่
เป็นคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ จ านวน  21 คน 
      3.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จ านวน 15 คน           

         รวมทั้งสิ้น 63 คน 
 

    1.2 ประเมินควำมเหมำะสมและเพียงพอของปัจจัยน ำเข้ำของโครงกำรพัฒนำทักษะ
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ 
จังหวัดเชียงรำย 
 

       ประชำกร ประกอบด้วย     

           1.คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ  จ านวน  27  คน            
         2.คณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ยกเว้นครู               
ที่เป็นคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ จ านวน  21 คน 
     รวมทั้งสิ้น 48 คน 
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    1.3 ประเมินกระบวนกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ               
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย 
 

    ประชำกร ประกอบด้วย     
     1.คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ  จ านวน  27  คน            
         2.คณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                      
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ยกเว้นครูที่
เป็นคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ จ านวน  21 คน 
     รวมทั้งสิ้น 48 คน 
 

   1.4 ประเมินผลผลิตของโครงกำรพัฒ นำทักษะกำรสื่ อสำรภำษำอังกฤษ                         
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย 
 

    1.4.1 ผลกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย   
    รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
จากงานแผนงาน เอกสารการสรุปผลการด าเนินโครงการ ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560   
    1.4.2 คุณภำพกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูเพื่ อพัฒนำทักษะ                  
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ 
จังหวัดเชียงรำย ประกอบด้วย  
 

   คุณภาพการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
แยกเป็นประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย และ 2) รางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
ได้รับ 

    1.4.2.1 ระดับกำรปฏิบัติของครูด้ำนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะ
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ 
จังหวัดเชียงรำย 

     ประชำกร ประกอบด้วย 
         1.ครู ประกอบด้วย ครูผู้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์     
จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา  2559  จ านวน  53  คน ปีการศึกษา  2560 จ านวน  52  คน 

        2.นักเรียน ประกอบด้วย ปีการศึกษา 2559 เจาะจงนักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 จ านวน 1,854  คน แบ่งตามระดับชั้น ดังนี้ 
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   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  470  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน  464  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  466  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน  454  คน 

          นักเรียน ปีการศึกษา  2560  เจาะจงนักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้นเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 จ านวน 1,820 คน แบ่งตามระดับชั้น ดังนี้ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน  461 คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  461  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน  457  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน  441  คน 

        ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 1,907  คน  ปีการศึกษา 2560  รวม
ทั้งสิ้น 1,872 คน 

            

     กลุ่มตัวอย่ำง ประกอบด้วย   
        1.ครู ประกอบด้วย ครูผู้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ

การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์       
จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา  2559  จ านวน  53  คน ปีการศึกษา  2560 จ านวน  52  คน 

        2.นักเรียน ปีการศึกษา 2559 เจาะจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1,2,4 และ 5 ได้มาโดยใช้ตารางก าหนดขนาดของเครซีและมอร์แกน (Krejcie  and  Morgan)                 
(อ้างถึงในพิษณุ  ฟองศรี.2551:109) ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่ งชั้ น อย่ างเป็ น สั ดส่ วน  (Proportionate Stratified Random Sampling )โดย ใช้ ชั้ น
มัธยมศึกษาเป็นชั้นของการสุ่มนักเรียน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย( Sample Random Sampling ) โดย
วิธีจับฉลากรายชื่อนักเรียน จ านวน 318  คนและ ปีการศึกษา  2560  เจาะจงนักเรียนกลุ่มเดิมที่
เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 จ านวน 318 คน ปรากฏดังรายละเอียดใน
ตาราง  1.1 
 

ตำรำง 1.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักเรียนทีใ่ช้ในการประเมินโครงการ   
ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน ( คน ) กลุ่มตัวอย่ำง (คน ) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 470 80 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 464 80 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 466 80 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 454 78 

รวม 1854 318 
  
           ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 371  คน  ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 

370 คน 
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    1.4.2.2 รำงวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รบั   

   

    โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานสารสนเทศของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
เก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2559                 
จ านวน 53 คนและปีการศึกษา 2560  จ านวน 52 คน 

 
      1.4.3 คุณภำพของนักเรียนด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำร
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย   
  

   คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS  แยกเป็นประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS และ 2) นักเรียนได้รับรางวัลที่เกิดขึ้น               
จากการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ดังนี้ 

 

    1.4.3.1 คุณภำพของนักเรียนด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วย                   
กำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย 
 

       ประชำกร ได้แก่  
      ครูผู้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ               

ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 
2559  จ านวน  53  คน ปีการศึกษา  2560 จ านวน  52  คน ประเมินระดับคุณภาพของนักเรียนด้าน
ทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ  EIS ในรายวิชาของตนเอง                         
โดยปีการศึกษา 2559 เจาะจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 จ านวน 1,854  คนและ                  
ปีการศึกษา  2560  เจาะจงนักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 
จ านวน 1,820 คน   

 
    1.4.3.2 นักเรียนได้รับรำงวัลที่ เกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัด
เชียงรำย 
 

    ประชำกร ได้แก่  
    โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานสารสนเทศของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 

เก็บข้อมูลกับกลุ่มให้ข้อมูล ได้แก่ นักเรียนที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาปีการศึกษา 
2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน  1,391 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวนนักเรียน  
1,357 คน จ านวนทั้งสิ้น 2,765 คน ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 1,384 
คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน  1,334 คน จ านวนทั้งสิ้น 2,748 คน 
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     1.4.4 ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย   
  

        1.4.4.1 ควำมพึงพอใจของครูที่ มีต่อกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะ                  
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ 
จังหวัดเชียงรำย         

 

     ประชำกร ได้แก่ ครูผู้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์                  
จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา  2559  จ านวน  53  คน ปีการศึกษา  2560 จ านวน  52  คน 

 

        1.4.4.2 ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะ
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ 
จังหวัดเชียงรำย  

 

  ประชำกร  ได้แก่ 
     นักเรียน ปีการศึกษา 2559 เจาะจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 

จ านวน 1,854  คนและ ปีการศึกษา  2560  เจาะจงนักเรียนกลุ่มเดิมที่ เลื่อนชั้นเป็นนักเรียน                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 จ านวน 1,820 คน   

 

  กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่   
         นักเรียน ปีการศึกษา 2559 เจาะจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 

ได้มาโดยใช้ตารางก าหนดขนาดของเครซีและมอร์แกน (Krejcie  and  Morgan) (อ้างถึงในพิษณุ  
ฟองศรี.2551:109) ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่าง
เป็นสัดส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling )โดยใช้ชั้นมัธยมศึกษาเป็นชั้นของการ
สุ่มนักเรียน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย( Sample Random Sampling ) โดยวิธีจับฉลากรายชื่อนักเรียน 
จ านวน 318  คนและ ปีการศึกษา  2560  เจาะจงนักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่2,3,5 และ 6 จ านวน 318 คน  (ปรากฏดังรายละเอียดในตาราง  1.1) 
 

         1.4.4.3 ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนที่มีต่อกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย 
 

  ประชำกร ได้แก่ 
      1.ผู้ปกครองนักเรียน เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก               

เป็นประชากร การศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 เจาะจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 
จ านวน 1,854  คนและ ปีการศึกษา  2560  เจาะจงนักเรียนกลุ่มเดิมที่ เลื่อนชั้นเป็นนักเรียน                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 จ านวน 1,820 คน 

   2.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยกเว้นผู้อ านวยการสถานศึกษา
และตัวแทนครู ปีการศึกษา 2559 จ านวน  13 คน และปีการศึกษา 2560  จ านวน 13 คน 
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      ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 1,866  คน  ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 
1,832 คน 

 

     กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่   
   1.ผู้ปกครองนักเรียน เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น

ประชากร ปีการศึกษา 2559 เจาะจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 จ านวน 318 คนและ  
ปีการศึกษา  2560  เจาะจงนักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 
จ านวน 318 คน 

   2.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยกเว้นผู้อ านวยการสถานศึกษา
และตัวแทนครู ปีการศึกษา 2559 จ านวน  13 คน และปีการศึกษา 2560  จ านวน 13 คน 

      ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 331 คน  ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 
330 คน 
  
 2.ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  

 

  การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์  จั งหวัดเชียงราย  โดยประยุกต์ ใช้แบบจ าลองซิป                      
(CIPP  Model) ข อ งแ ด เนี ย ร  แ อล ส ตั ฟ เฟิ ล บี ม ( Daniel L.Stufflebeam ) เป็ น แ น วท าง                        
ในการประเมิน จากองค์ประกอบทั้ง  4  ด้าน  ดังนี้  

     1. ด้านสภาพแวดล้อม มุ่งประเมินความต้องการจ าเป็นในการด าเนินโครงการ        
ความพร้อมของสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ  ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการและ
ความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการ 
   2. ด้านปัจจัยน าเข้า  มุ่งประเมินจ านวนและคุณภาพของบุคลากร ความเพียงพอและ
ความเหมาะสมของงบประมาณ ความพร้อมของ สื่อ วัสดุ –อุปกรณ์ สถานที่ในการปฏิบัติงาน                
ความเหมาะสมและความชัดเจนของวิธีการด าเนินโครงการและการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา 

   3. ด้านกระบวนการ  มุ่งประเมินการวางแผน  การด าเนินการ  การติดตาม
ประเมินผลและการน าผลไปปรับปรุงพัฒนา  
               4. ด้านผลผลิตของโครงการ   

          4.1 ผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

    4.2 คุณภาพการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
    4.3 คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

    4.4 ความพึงพอใจที่ มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
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 3. ระยะเวลำกำรประเมินโครงกำร 
 

     เพ่ือให้โรงเรียนน าผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาโครงการ               
ในปีการศึกษาต่อไป  ผู้ประเมินได้ก าหนดระยะเวลาในการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
ดังนี้  

ด้ำน ระยะเวลำกำรประเมินโครงกำร 
ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 

1.ด้านสภาพแวดล้อม 1-4 มีนาคม 2559 - 
2.ด้านปัจจัยน าเข้า 16-20 พฤษภาคม 2559 - 
3.ด้านกระบวนการ พฤษภาคม 2559-มีนาคม 2560 พฤษภาคม 2560-มีนาคม 2561 
4.ด้านผลผลิต 27-31 มีนาคม 2560 26-30 มีนาคม 2561 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 

การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ผู้ประเมินได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 

  กำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS หมายถึง การจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  โดยบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และคอมพิวเตอร์ มาจากภาษาอังกฤษที่ว่า English for Integrated Study เป็นการจัดการเรียนรู้
ด้วยการใช้ค าศัพท์ เป็นภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ใช้ประโยคค าถามสั้นๆ  ง่ายๆ                    
ในการสนทนาและตั้งค าถามใช้สื่อ เทคโนโลยีที่เป็นภาษาอังกฤษ ส่งเสริมนักเรียนแสดงความคิดเห็น
เป็นภาษาอังกฤษและน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 

  โครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS 
ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย หมายถึง  โครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนด้วยการบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์  
จังหวัดเชียงราย   

  กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS หมายถึง 
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนของนักเรียนโดยบูรณาการ
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

  กำรประเมินโครงกำร  หมายถึง  กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
จากการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 
EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยใช้รูปแบบการประเมินของแดเนียร 
แอลสตัฟเฟิลบีม (Daniel L.Stufflebeam) ที่เรียกว่า CIPP Model เป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน 
โดยประเมินด้านสภาพแวดล้อม(Context Evaluation) ด้านปัจจัยน าเข้า(Input Evaluation)                
ด้านกระบวนการ(Process Evaluation)และด้านผลผลิต(Product  Evaluation)    
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            กำรประเมินสภำพแวดล้อม  หมายถึง การพิจารณาว่าสภาพแวดล้อมของโครงการ               
ว่ามีสภาพเอ้ือหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ โดยศึกษาและประเมินเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
ความต้องการจ าเป็นในการด าเนินโครงการ  ความพร้อมของสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ  
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการและความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับ
โครงการ 
   สภำพปัจจุบันของกำรด ำเนินโครงกำร หมายถึง  สภาพความเป็นจริงหรือสภาพที่เกิดขึ้น
จริงของการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน 
สภาพแวดล้อมภายนอกของการอ าเนินโครงการ  โดยวิเคราะห์ปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายในเพ่ือ
พิจารณาจุดแข็งหรือจุดอ่อนในการด าเนินโครงการ และวิเคราะห์ปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายนอก 
เพ่ือพิจารณาโอกาสและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ  

   ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร หมายถึง  ความต้องการและความจ าเป็นใน
การด าเนินการโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการด าเนินโครงการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห ์จังหวัดเชียงราย  

   ควำมพร้อมของสถำนศึกษำในกำรด ำเนินโครงกำร หมายถึง  ความพร้อมของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย  เพ่ือการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
ซึ่งเกี่ยวกับ บุคลากร งบประมาณมีปริมาณเพียงพอต่อการด าเนินโครงการ สื่อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน                
การด าเนินโครงการ สถานที่ในการด าเนินโครงการ แนวนโยบายของโรงเรียนเอ้ือต่อการด าเนิน
โครงการและการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

       ควำมเหมำะสมของวัตถุประสงค์ของโครงกำร หมายถึง ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS              
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย ซึ่ งประกอบด้วย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ                  
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS 

  ควำมสอดคล้องของกิจกรรมตำมโครงกำรกับโครงกำร  หมายถึง  ความสอดคล้อง
ของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 2559 จ านวน                     
3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 กิจกรรมหลัก 
ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

      กำรประเมินปัจจัยน ำเข้ำ  หมายถึง การวิ เคราะห์ปัจจัยน าเข้าของโครงการ                      
ด้านความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้าตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
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จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้วย 
จ านวนและคุณภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบ ความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณที่
ได้รับการสนับสนุน ความพร้อมของสื่อ วัสดุ - อุปกรณ์และสถานที่ในการปฏิบัติงาน ความเหมาะสม
และความชัดเจนของวิธีการด าเนินกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา 

     กำรประเมินกระบวนกำรด ำเนินโครงกำร หมายถึง  การประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย   โดยประเมินระหว่างด าเนินกิจกรรม                    
ตามโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 1) การวางแผน(Plan) 2) การด าเนินงาน (Do)  3) การติดตาม
ประเมินผล (Check) และ 4) การน าผลไปปรับปรุงพัฒนา (Action) 

      กำรประเมินผลผลิตของโครงกำร  หมายถึง ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
พิจารณาจาก ผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบEIS  คุณภาพการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS และความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จงัหวัดเชียงราย     

       นักเรียน หมายถึง  นักเรียนของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย             
ที่ ได้ เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                    
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 
2559 และปีการศึกษา 2560 

       ครู หมายถึง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ 
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560   

       คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร  หมายถึง  ครูที่โรงเรียนแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS              
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่จัดท าโครงการ  ด าเนินกิจกรรม
ของโครงการตามขั้นตอน วิธีการที่ก าหนดไว้ในโครงการ  

       คณะกรรมกำรบริหำรงำนฝ่ำยวิชำกำร หมายถึง  ครูที่ โรงเรียนแต่งตั้งให้ เป็น
คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ ตามค าสั่งโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ ยกเว้นครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่บริหารงานฝ่าย
วิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินการด าเนินงานของฝ่ายวิชาการ  
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       ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ  EIS ของโรงเรียน                    
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 

       คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน   หมายถึง  คณะกรรมการสถานศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2559 และ
ปีการศึกษา 2560 

       คุณภำพกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัด
เชียงรำย  หมายถึง คุณภาพของครู โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  
โดยคุณภาพของครูพิจารณาจาก  ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การสื่ อสารภาษาอังกฤษด้ วยการจัดการ เรียนรู้ แบบ  EIS และ รางวัลที่ ครูผู้ จั ดกิ จกรรม                 
การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ   

   รำงวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วย
กำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ  EIS ได้รับ หมายถึง รางวัลของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ที่ได้ส่งผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ในการเข้าร่วมการประกวดในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ 

      คุณภำพของนักเรียนด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย  หมายถึง  ระดับความสามารถ
ของนักเรียน โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ                
ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  โดยคุณภาพของนักเรียน พิจารณาจาก                             
ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS และ 
นักเรียนได้รับรางวัลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS        

      นักเรียนได้รับรำงวัลที่เกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำร
จัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS หมายถึง นักเรียนได้รับรางวัลทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการเข้าร่วมการประกวดในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ 

  ควำมพึงพอใจของครู  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนต่อกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของ
โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย  หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติทางด้านบวกของ
ครู นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                          
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรยีนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  ประกอบด้วย                 
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการด าเนินโครงการ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการด าเนินโครงการ 
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และความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการด าเนินโครงการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

 ผลการด าเนินงานโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบโครงการคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ  ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

  1. ผลการประเมินโครงการในครั้งนี้แยกเป็น 4 ด้าน อันได้แก่ 1) ด้านสภาพแวดล้อม                        
2) ด้านปัจจัยน าเข้า, 3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิต  ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ 
สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในปรับปรุง  พัฒนาการด าเนินการในด้านที่ตนเองรับผิดชอบ                  
ให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นไปตามเกณฑ์             
ที่ก าหนด   การน าผลการประเมินไปใช้แยกตามด้านที่ประเมิน  ดังนี้ 
   1.1 ด้านสภาพแวดล้อม จะประเมินก่อนการด าเนินการ ท าให้ได้ข้อมู ลเกี่ยวกับ    
ความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน  ความพร้อมของโรงเรียนในการด าเนินโครงการ  ความเหมาะสม
ของวัตถุประสงค์ของโครงการและความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการ ซึ่งสามารถ
ใช้เป็นข้อมูล ในการปรับปรุง แก้ไข สนับสนุนสภาพแวดล้อมให้มีที่เอ้ือหรือเหมาะสมก่อนการด าเนิน
โครงการ 
   1.2 ด้านปัจจัยน าเข้า  จะประเมินก่อนการด าเนินการ  ท าให้ ได้ข้อมูล ด้าน                   
ความเหมาะสมเกี่ยวกับจ านวนและคุณภาพของบุคลากร ความเหมาะสมของงบประมาณ ความพร้อม
ของ สื่อ วัสดุ –อุปกรณ์ สถานที่ในการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมและความชัดเจนของวิธีการด าเนิน
โครงการและการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  ผลการประเมินที่ได้น าไปใช้ใน
การจัดหาปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินโครงการให้มีความเพียงพอ  ก่อนถึงขั้นการด าเนินโครงการ   

   1.3 ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ จะประเมินระหว่างการด าเนินโครงการ        
ท าให้ได้ข้อมูลด้านความเหมาะสมเกี่ยวกับการวางแผน  การด าเนินโครงการ  การติดตามประเมินผล
และการน าผลไปปรับปรุง   พัฒนา ซึ่งจะการด าเนินโครงการก าหนดระยะเวลา  2 ปีการศึกษา คือ              
ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560  ผลการประเมินกระบวนการด าเนินโครงการปีการศึกษา 
2559 สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนพัฒนากระบวนการด าเนินโครงการในปีการศึกษา 
2560 อันจะส่งผลให้กระบวนการด าเนินโครงการมีความเหมาะสมสูงขึ้น    

   1.4  ด้านผลผลิตของโครงการ จะประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ  ท าให้ทราบผลผลิต
ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย 1) ผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะ               
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบEIS  2)คุณภาพการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ของครูเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  3)คุณภาพของ
นักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS และ4) ความพึงพอใจ              
ที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS               
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ซ่ึงบ่งบอกถึงการบรรลุวัตถุประสงคข์องโครงการ
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ผลการประเมินในปีการศึกษา 2559  สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพในปีการศึกษา 2560 ได้  อันจะส่งผลให้ผลผลิตของโครงการมีคุณภาพที่สูงขึ้นได้ 

  2. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ               
อันจะส่งผลให้มีการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในด้านอ่ืนๆ                       
อย่างเพียงพอเหมาะสม  ก่อให้เกิดพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

    3. การประเมินโครงการในครั้งนี้สามารถใช้เป็นแบบอย่างให้กับโครงการอ่ืนๆ                
ทั้งโครงการที่มีลักษณะเดียวกัน  โครงการที่ใช้รูปแบบการประเมินเดียวกันหรือใกล้เคียงกันต่อไปได้    


