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บทที่ 4 
 
 

ผลการประเมินโครงการ 
 

 ในการประเมินครั้งนี้มีวัตถุเพ่ือประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  ผู้ประเมิน
น าเสนอผลการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยแบ่งออกเป็น  4  ตอน  ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ความต้องการ
จ าเป็นในการด าเนินโครงการ  ความพร้อมของสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของโครงการและความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการ 
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการเกี่ยวกับจ านวนและคุณภาพของบุคลากร 
ความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณ ความพร้อมของสื่อ วัสดุ–อุปกรณ์ สถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน ความเหมาะสมและความชัดเจนของวิธีการด าเนินโครงการและการมีส่วนร่วมของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 ตอนที่ 3 ผลการประเมินกระบวนการด าเนินโครงการเกี่ยวกับ การวางแผน การด าเนินการ  
การติดตามประเมินผลและการน าผลไปปรับปรุงพัฒนา 
 ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับ      

  4.1 ผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                     
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

  4.2 คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
  4.3 คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
  4.4 ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ              
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

                       
ตอนที่ 1 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย   
 

 1.1 ผลศึกษาสภาพปัจจุบันของการด าเนิน โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 
  ผู้ประเมินโครงการได้ ศึกษาเอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพจริงจากเอกสารหลักฐานของ
งานสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ และประชุมเพ่ือร่วมวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ได้สรุปสภาพปัจจุบันของ
การด าเนินโครงการ ดังนี้  
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ตาราง  4.1 ผลศึกษาสภาพปัจจุบันของการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 

สภาพแวดล้อม ปัจจัย สภาพปัจจุบัน วิเคราะห์สภาพ 
  จุดแข็ง/

โอกาส 
จุดอ่อน/
อุปสรรค 

ภายใน โครงสร้างการ
บริหาร
(Structure) 

-โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน โดย
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในฝ่ายวิชาการ  
-ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการด าเนิน
โครงการท่ีชัดเจน โดยจัดเป็นค าสั่งมอบหมายงาน 

✓ 
 
 
✓ 
 

 

 บุคลากร(Staff) -ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
เพียงพอมีความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินโครงการ  
-ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีการสอน ได้รับการพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS แต่
ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบEIS 
-ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีการสอน วัดและประเมินระดับ
คุณภาพทักษะทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนไม่ชัดเจน ซึ่งท าให้ขาดสารสนเทศท่ีใช้ในการ
พัฒนาและยกระดับ  
-ครูบางคนยังขาดความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบEIS และยังไม่ได้รับการพัฒนาด้านการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  

✓ 
 
✓ 
 
 
 

 
 
 
 
 
✓ 
 
 
✓ 

 รูปแบบการ
บริหาร(Style) 

- ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้างานก าหนดกระบวนการบริหารที่ชัดเจน เน้น
กระบวนการท างานทุกงานด าเนินงานตาม
กระบวนการที่วางไว้อย่างเป็นระบบ 
-ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้า
งานมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดย
ก าหนดปฏิทินการนิเทศที่ชัดเจน มีการปรับปฏิทิน
การด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับปฏิทินการ
ด าเนินงานของโรงเรียน  
-การด าเนินโครงการได้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการด าเนินโรงการที่ชัดเจน 
คณะกรรมการด าเนินโครงการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้  

✓ 
 
 
✓ 
 
 
 
✓ 
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ตาราง  4.1 (ต่อ)  
 

สภาพแวดล้อม ปัจจัย สภาพปัจจุบัน วิเคราะห์สภาพ 
  จุดแข็ง/

โอกาส 
จุดอ่อน/
อุปสรรค 

 ทักษะของ
บุคลากร
(Skill) 

1) ทักษะของบุคลากรดา้นการด าเนินงาน 
     -ผู้บรหิารมีความรู้ ทักษะประสบการณ์ในการบริหารสูงมี
ประสบการณ์การบริหารมากกวา่ 10 ปี สามารถบริหารงานตาม 
ระเบียบ กฎหมาย หรือแนวปฏบิัติต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
    -ผู้อ านวยการสถานศึกษาย้ายมาปฏิบตัิงานใหม่ในปีการศึกษา 
2561 สามารถบริหารงานต่อจากท่านผู้อ านวยการทา่นเก่าโดย
ส่งเสริมด าเนนิการตามแผนปฏบิัติการที่ก าหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    -ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS มปีระสบการณ์ในการ
สอน  
    -คณะกรรมการด าเนินโครงการมีประสบการณ์ในการด าเนนิ
โครงการเพราะเป็นคณะกรรมการชุดเดิมเร่ิมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมาและปรบั
บุคลากรให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาตามความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ความถนัดและตอ้งการ  
2) ทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร 
    -ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี เพียงร้อยละประมาณ 48.10 (ข้อมูล
จากจ านวนครูที่เข้าร่วมอบรมจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS 
ด้านภาษาอังกฤษปีการศึกษา2558 ) 
    -ครูต้องการพัฒนาดา้นภาษาอังกฤษเพื่อให้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
    -นักเรียนปัจจุบนัได้เรียนรู้ตามการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS             
มีทักษะจากการเรียนรู ้
    -ไม่สามารถระบุระดบัคุณภาพด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้เรียนรู้ตามการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 
EIS อย่างชัดเจนได ้
    -ผลการทดสอบ O-NET ม.3 ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558 
สาระภาษาเพื่อการสื่อสาร เท่ากับ 37.00  ซึ่งเป้าหมายโรงเรียน 
คือ 50.00 
    -ผลการทดสอบ O-NET ม.6 ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558 
สาระภาษาเพื่อการสื่อสาร เท่ากับ 36.62 ซึ่งเป้าหมายโรงเรียน คือ 
50.00 

✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
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ตาราง  4.1 (ต่อ)  
 

สภาพแวดล้อม ปัจจัย สภาพปัจจุบัน วิเคราะห์สภาพ 
  จุดแข็ง/

โอกาส 
จุดอ่อน/
อุปสรรค 

 ระบบการท างาน
(System) 

-คณะกรรมการด าเนินโครงการน าผลการด าเนินงาน
พร้อมท้ังปัญหาข้อเสนอแนะของปีการศึกษาที่ผ่านมา
น ามาวางแผนการด าเนินโครงการ จัดท าเป็นโครงการ
บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าของโรงเรียน 
-คณะกรรมการด าเนินโครงการตามขั้นตอนกิจกรรมท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ 

✓ 
 
 
 
✓ 
 

 

 กลยุทธ์ในหาร
บริหารงาน
(Strategic) 

-โครงการสอดคล้องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธะกิจ  
-การจัดสรรเงินงบประมาณของโครงการสอดคล้องกับ
การด าเนินโครงการ  
-งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
-งบประมาณเพียงพอต่อการด าเนินโครงการ 

✓ 
✓ 
 
✓ 
✓ 

 

 ความตระหนัก
ร่วมกัน(Share 
Value) 

-ผู้บริหาร รองผู้อ านวยการ และคณะกรรมการด าเนิน
โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการด าเนิน
โครงการโดยการประชุม ชี้แจงท าความเข้าใจให้กับ
คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความตระหนัก 
-คณะครูมีความตระหนักในการด าเนินโครงการและ
สร้างความร่วมมือตามบทบาทหน้าท่ีของตน  

✓ 
 
 
 
✓ 
 

 

  ภาพรวม 19 9 
ภายนอก ลูกค้า

(Customer) 
/นักเรียน  

-สภาพชุมชนของโรงเรียน เป็นชุมชนเมือง  
-สภาพชุมชนที่นักเรียนอาศัย นักเรียนเดินทางจาก
ภายนอกเมืองเข้ามาเรียนในเมืองมากกว่านักเรียนที่
เป็นนักเรียนที่อาศัยใจกลางเมือง 
-ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง สามารถส่งเสริมสนับสนุนด้านการ
เรียนของนักเรียน และคาดหวังผลการจัดกิจกรรม
จากการเรียนรู้ที่สูงจากทางโรงเรียน  
-ผู้ปกครองต้องการให้พัฒนานักเรียนให้สามารถ
เรียนต่อในระดับสูงขึ้น โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  

✓ 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
 
 
✓ 
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ตาราง  4.1 (ต่อ)  
 

วิเคราะห์
สภาพ
ปัจจุบัน 

ปัจจัย สภาพปัจจุบัน วิเคราะห์สภาพ 
  จุดแข็ง/

โอกาส 
จุดอ่อน/
อุปสรรค 

 กฎหมาย 
นโยบายรัฐ
(Political) 

-นโยบายของกระทรวงศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เอื้อต่อการด าเนินโครงการ 
-นโยบายของโรงเรียนด้านการยกระดับการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ เอ้ือต่อ
การพัฒนา  

✓ 
 
✓ 
 
 

 

 สภาพเศรษฐกิจ
(Economy) 

-สภาพเศรษฐกิจของชุมชนรอบโรงเรียนอยู่ในรัดบดี 
เนื่องด้วยเป็นใจกลางเมือง เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
-ผู้ปกครองมีฐานะปานกลาง สามารถส่งบุตรหลานเรียน
ในระบบปกติได้ ไม่ได้ส่งเรียนพิเศษ ต้องการให้โรงเรียน
จัดกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียนให้มากที่สุดตามเวลาปกติ 
- โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อน ามา
สนับสนุนโครงการ 

✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 

 

 สภาพสังคม และ 
ชุมชน(Social) 

-สภาพสังคมโดยรอบของโรงเรียนเป็นสังคมเมือง 
-มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวิทยากรหลายหลายด้าน  
-สังคม และสภาพชุมชนมีทรัพยากรเพียงพอมาใช้ในการ
ด าเนินโครงการ 

✓ 
✓ 
 

 

 เทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน
(Technology) 

-สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่มีสามารถน ามาใช้ในด าเนิน
โครงการ 
-ครูมีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ เนื่องจากมีการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
-โรงเรียนสนับสนุนเทคโนโลยเีพ่ืออ านวยความสะดวกครู
ในการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 

 

  ภาพรวม 14 0 
 

 จากตาราง 4.1 ผลศึกษาสภาพปัจจุบันของการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
เมื่อพิจารณาแยกตามสภาพแวดล้อม พบว่า สภาพแวดล้อมภายใน ถือเป็นจุดแข็ง จ านวน 19 
รายการ  จุดอ่อน จ านวน 9 รายการ ได้แก่ บุคลากร (Staff) จ านวน 2 รายการ ด้านทักษะของ
บุคลากร(Skill) จ านวน 7 รายการ และสภาพแวดล้อมภายนอก ถือเป็นโอกาส จ านวน 14 รายการ    
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 1.2 ผลการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นในการด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย   
 

 ผู้ประเมินโครงการจัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นสรุปผลการศึกษาเอกสาร ผู้ร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้ประเมินโครงการในฐานะรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้ 

 
ตาราง  4.2 ผลการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นในการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะ

การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ  EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 

สภาพแวดล้อม ผลการศึกษา 
1.ความต้องการ 1.ความต้องการด้านพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 2.ความต้องการพัฒนาคุณภาพของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3.ความต้องการพัฒนาคุณภาพของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะ                

การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 4.ความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนให้พัฒนานักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 5.ความต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
 6.ความต้องการด้านตลาดแรงงานที่ต้องการคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2.ความจ าเป็น 1.ความจ าเป็นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 2.ความจ าเป็นตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 

ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 3.ความจ าเป็นตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบายของโรงเรียน                   

ในการพัฒนานักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มี
ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 4.ความจ าเป็นตามนโยบายของโรงเรียนด้านการพัฒนานักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 

 จากตาราง 4.2 ผลการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นในการด าเนินโครงการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ  EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า มีความต้องการในการด าเนินโครงการ จ านวน 6 รายการและ               
มีความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ จ านวน 4 รายการ  
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     1.3 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย   

 
 ประเมินก่อนด าเนินโครงการ ปีการศึกษา 2559 ประเมินเดือนมีนาคม 2559 โดยประเมิน
ความต้องการจ าเป็น ความพร้อมของสถานศึกษาใน  การด าเนินโครงการ ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ ความสอดคล้องของกิจกรรมของโครงการกับโครงการ  

ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินโครงการครั้งนี้  คือ คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ จ านวน 27 
คน  คณะกรรมการด าเนินโครงการ จ านวน 21 คน และคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 63 คน และมีผู้ประเมินส่งแบบประเมินกลับคืนมา จ านวน 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.48 ปรากฏผลดังรายละเอียดในตาราง  4.3 - 4.8 

 

ตาราง  4.3 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย   

                

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(%) 

ผลการวัด ระดับ/ 
ความหมาย/ตัว

คูณ 

น้ าหนักx 
ตัวคูณ 

เกณฑ ์
ผ่าน 

ผลการ 
ประเมิน ( X  ) S.D. 

1.ความต้องการจ าเป็น 3 4.39 .51 4/มาก/.8 2.4 1.8 ผ่าน 
2.ความพร้อมของสถานศึกษาใน 
  การด าเนินโครงการ 

2 4.49 .54 4/มาก/.8 1.6 1.2 ผ่าน 

3.ความเหมาะสมของ 
  วัตถุประสงค์ ของโครงการ 

2 4.52 .59 5/มากที่สุด/1.0 2.0 1.2 ผ่าน 

4.ความสอดคล้องของกิจกรรม 
  ของโครงการกับโครงการ  
  ปีการศึกษา 2559 

 
 
3 

 
 

4.42 

 
 

.60 

 
 

5/มากที่สุด/1.0 

 
 

3.0 

 
 

1.8 

 
 

ผ่าน 

ภาพรวม 10 4.46 .56 4=มาก 9.0 ≥6.0 ผ่าน 
 

 จากตาราง 4.3 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.46,S.D.=.56) ถือว่า ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ได้คะแนนรวม 9.0 จากคะแนนเต็ม 10 โดยตัวชี้วัดความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  อยู่ ในระดับมากที่ สุ ดและมีค่ า เฉลี่ ยสู งที่ สุ ด  ( X =4.52,S.D.=.59) รองลงมา คือ                 
ความพร้อมของสถานศึกษาใน  การด าเนินโครงการ อยู่ ในระดับมาก ( X =4.49,S.D.=.54 )                   
ส่วนความต้องการจ าเป็น อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =4.39,S.D.=.51 ) 
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ตาราง 4.4 ระดับความต้องการจ าเป็นในการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 

รายการ X  S.D. ระดับความต้อง 
การจ าเป็น 

n=57 
1.ความต้องการด้านพฒันาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนกัเรียน 4.59 .67 มากที่สุด 
2.ความต้องการพัฒนาคุณภาพของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.48 
 

.54 
 

มาก 
 

3.ความต้องการพัฒนาคุณภาพของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

4.20 
 

.40 
 

มาก 

4.ความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนให้พัฒนานักเรียนในด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความสามารถ                        
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

4.51 
 
 

.50 
 
 

มากที่สุด 

5.ความต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 

4.49 
 

.50 
 

มาก 

6.ความต้องการด้านตลาดแรงงานที่ต้องการคนด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสามารถด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

4.18 
 
 

.43 
 
 

มาก 

7.ความจ าเป็นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการสือ่สาร
ภาษาอังกฤษ 

4.41 
 

.50 
 

มาก 

8.ความจ าเป็นตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขัน้พื้นฐานดา้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

4.39 
 

.49 
 

มาก 

9.ความจ าเป็นตามวิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบายของ
โรงเรียนในการพัฒนานักเรียนดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

4.30 
 
 

.46 
 
 

มาก 

10.ความจ าเป็นตามนโยบายของโรงเรียนด้านการพัฒนานักเรียน               
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความสามารถ                
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

4.33 
 
 

.47 
 
 

มาก 

โดยรวม 4.39 .51 มาก 
 

   จากตาราง 4.4 พบว่า  โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก ( X =4.39,S.D.=.51) เมื่อแยก
เป็นรายด้าน  พบว่า  ความต้องการด้านพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน อยู่ใน
ระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 4.59 ,S.D.=.67) รองลงมา คือ  ความต้องการของ
ผู้ปกครองและนักเรียนให้ พัฒนานักเรี ยนในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                         
ให้มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ( X =4.51,S.D.=.50)               
ส่วนความต้องการด้านตลาดแรงงานที่ต้องการคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี                    
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ที่ มี ค วามสามารถด้ านการสื่ อส ารภ าษ าอั งกฤษ  อยู่ ใน ระดั บ มากและมี ค่ า เฉลี่ ยต่ าสุ ด 
( X =4.18,S.D.=.43)   

 

ตาราง 4.5 ความพร้อมของสถานศึกษาในการด าเนิน โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 

 

รายการ X  S.D. ระดับความพร้อม 
n=57 

1.บุคลากรมีปริมาณเพียงพอต่อการด าเนินโครงการ 4.43 .67 มาก 
2.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 

4.28 
 

.45 
 

มาก 

3.งบประมาณมีเพียงพอต่อการด าเนินโครงการ 4.61 .49 มากที่สุด 
4.สื่อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 4.53 .53 มากที่สุด 
5.สถานที่ในการด าเนินโครงการ 4.48 .54 มาก 
6.แนวนโยบายของโรงเรียนเอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 4.59 .50 มากที่สุด 
7.การสร้างความรว่มมือกับผู้ที่มสี่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 4.51 .50 มากที่สุด 

โดยรวม 4.49 .54 มาก 
 

      จากตาราง 4.5 พบว่า  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.49,S.D.=.54) เมื่อแยก
เป็นรายข้อ พบว่า งบประมาณมีเพียงพอต่อการด าเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ย              
สูงที่สุด ( X =4.61,S.D.=.49) รองลงมา คือ แนวนโยบายของโรงเรียนเอ้ือต่อการด าเนินโครงการ                  
อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน( X =4.59,S.D.=.50) ส่วนบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
( X =4.28 ,S.D.=.45 )      

 
ตาราง 4.6 
 

ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

  

รายการ X  S.D. ระดับ 
ความเหมาะสม 

n=57 
1.เพื่อคุณภาพการจดักจิกรรมการจดัการเรยีนรูข้องครเูพื่อ
พฒันาทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษดว้ยการจดัการเรยีนรู้
รปูแบบ EIS 

4.46 .67 มาก 

2.เพื่อคุณภาพของนกัเรยีนดา้นทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษ
ดว้ยการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบ EIS 

4.57 
 

.50 
 

มากที่สุด 

โดยรวม 4.52 .59 มากที่สุด 
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 จากตาราง  4.6  พบว่า  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.52 ,S.D.=.59 )                   
เมื่อแยกเป็นรายข้อ  พบว่า  วัตถุประสงค์ ข้อ 2) เพื่อคุณภาพของนักเรยีนด้านทกัษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจดัการเรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
( X =4.57,S.D.=.50) รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ ข้อ 1) เพื่อคุณภาพการจดักิจกรรมการจดัการ
เรยีนรูข้องครเูพื่อพฒันาทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษดว้ยการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบ EIS อยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.46,S.D.=.67)                   

   กิจกรรมหลักตามโครงการกับโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 3 กิจกรรมหลัก ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 57 คน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 กิจกรรมหลัก                 
ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 57 คน ผลการประเมิน ปรากฏดังตาราง 4.7 ดังนี้ 

 

ตาราง 4.7 
 

ความสอดคล้องของกิ จกรรมตามโครงการกับ โครงการพัฒ นาทั กษะการสื่ อสาร       
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย  

 รายการ X  S.D. ระดับ 
ความสอดคล้อง 

n=57 
 ปีการศึกษา 2559    
1. กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.45 0.59 มาก 
 1.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS 4.49 0.70 มาก 
 1.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจา้งครูชาวต่างชาติมาสอนครูไทย                

(การ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS) 
4.36 0.60 มาก 

 1.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน 
Oxford online placement test ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6   

4.43 0.50 มาก 

 1.4 กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS 

4.54 0.53 มากที่สุด 

2. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน 4.40 0.61 มาก 
 2.1 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN 4.41 0.62 มาก 
 2.2 กิจกรรมย่อยจัดแสดงผลงานนักเรียนและครูในการประชุมระดับจังหวัด 

ภาคและประเทศ 
4.39 0.61 มาก 

 2.3 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันและการน าเสนอผลงาน
เพื่อการประกวดแข่งขันตามหนว่ยงานต่างๆในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

4.39 0.61 มาก 

3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 4.36 .62 มาก 
 3.1 กิจกรรมย่อยการแสดงผลงานครู นักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอก

โรงเรียน 
4.30 0.56 มาก 

 3.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาบุคลากรกับสถาบนัภาษาและมหาวิทยาลัยที่ท า 4.43 0.67 มาก 
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MOU 
 โดยรวม 4.42 0.60 มาก 

    จากตาราง 4.7 ความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการพัฒนาทักษะ                
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ  EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย  โดยภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมาก ( X =4.42, S.D.=.60 )      
เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด ( X =4.45, S.D.=.59) รองลงมาคือ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน อยู่ในระดับมาก
เช่นกัน ( X =4.40, S.D.=.61) ส่วนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากเช่นกัน
แตค่่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =4.36, S.D.= .62 )    
 ผู้ให้ข้อมูลเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงรายจากการตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

 
ตาราง 4.8 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะ

การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบ บ  EIS ของโรงเรียน                       
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  

 

รายการ ความถี่ ร้อยละ 
1.ควรใช้งบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่า โดยลดกิจกรรมที่ไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการลง  

3 
 

20.00 
 

2.ผู้บริหารควรเน้นย้ านโยบายด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในโอกาสต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

2 
 

13.33 
 

3.พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม 2 13.33 
4.ควรเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในการน าเสนอผลงานและร่วม
แข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

1 
 

6.67 
 

5.ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแผนที่ได้วางแผนไว้ 1 6.67 
6.ควรพัฒนาและทบทวนความรู้ให้กับครู ทั้งครูผู้สอนเดิมและครูที่ย้ายมา
ใหม่ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุก
ภาคเรียน 

1 
 
 

6.67 

7.ครูควรค้นหาและดาวน์โหลดสื่อในสาระที่ตนเองสอนจากเวปไซด์ต่างๆ                
ไว้ล่วงหน้า 

1 
 

6.67 

8.ครูควรปรับกิจกรรมการเรียนรูปแบบEIS ให้สอดคล้องกับระดับทักษะของ
นักเรียนแต่ละห้องเรียน 

1 
 

6.67 

9.ควรจัดกิจกรรมค่ายให้กับนักเรียนโดยใช้ครูผู้สอนEIS  1 6.67 

10.ควรจัดบูรณาการภาษาอังกฤษแบบง่ายๆสั้นๆซ้ าๆเพื่อให้นักเรียน                
เกิดพัฒนาการ 

1 
 

6.67 

11.ครูผู้สอนวิชาอ่ืนๆมีความต้องการ สนใจ พัฒนาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1 
 

6.67 
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โดยรวม 15 100.00 
 

 จากตาราง 4.8 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย พบว่า เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะจากการสอบถาม จ านวน 11 รายการ                     
จัดเรียงล าดับความถี่สูงสุดไปหาต่ าสุด โดยน าเสนอ 3 อันดับแรก คือ ควรใช้งบประมาณที่ได้รับ             
อย่างคุ้มค่า โดยลดกิจกรรมที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการลง จ านวนความถี่สูงสุด 
(ความถี่ =3,ร้อยละ=20.00) รองลงมาคือ ผู้บริหารควรเน้นย้ านโยบายด้านการพัฒนาทักษะ              
การสื่อสารภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่องและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน               
ให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม (ความถ่ี =2,ร้อยละ=13.33)  ตามล าดับ    

   

ตอนที่  2 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                  
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

     กลุ่มตัวอย่างในการประเมินโครงการครั้งนี้  คือ คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ 
จ านวน 27 คน คณะกรรมการด าเนินโครงการ จ านวน 21 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 48 คน มีผู้ประเมิน
ส่งแบบประเมินกลับคืนมา จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75  ปรากฏผลดังรายละเอียดในตาราง 
4.9-4.11 

 

ตาราง 4.9 
 

ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการกับโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 

 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(%) 

ผลการวัด ระดับ/ 
ความหมาย/ 

ตัวคูณ 

น้ าหนักx 
ตัวคูณ 

เกณฑ ์
ผ่าน 

ผลการ 
ประเมิน ( X  ) S.D. 

1.จ านวนและคุณภาพของบุคลากรที่
รับผิดชอบ 

2 4.36 
 

.61 
 

4/มาก/.8 1.6 1.2 ผ่าน 

2.ความเพียงพอและความเหมาะสม
ของงบประมาณที่ได้รบัการ  
สนับสนนุ 

2 4.51 
 
 

.51 
 
 

5/มากที่สุด/1 2.0 1.2 ผ่าน 

3.ความพร้อมของสื่อ วัสดุ - อุปกรณ์
และสถานที่ ในการปฏิบัติงาน 

2 4.42 
 

.62 
 

4/มาก/.8 1.6 1.2 ผ่าน 

4.ความเหมาะสม และความชัดเจน
ของวิธีการด าเนินกิจกรรม 

2 4.49 
 

.51 
 

4/มาก/.8 1.6 1.2 ผ่าน 

5.การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 

2 4.40 
 

.50 
 

4/มาก/.8 1.6 1.2 ผ่าน 

โดยรวม 10 4.44 .55 4 = มาก 8.4 ≥6.0 ผ่าน 
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  จากตาราง 4.9 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการกับโครงการพัฒนาทักษะ              
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ  EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย  พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.44,S.D.=.55)  ถือว่าผ่านเกณฑ์               
การประเมิน ได้คะแนนรวม 8.40 จากคะแนนเต็ม 10 โดยตัวชี้วัดความเพียงพอและความเหมาะสม
ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =4.51,S.D.=.51) 
รองลงมา คือ ความเหมาะสมและความชัดเจนของวิธีการด าเนินกิจกรรม  อยู่ ในระดับมาก 
( X =4.49,S.D.=.51) ส่วนจ านวนและคุณภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมากเช่นกันและ 
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด( X =4.36,S.D.=.61 )   

 
ตาราง 4.10  
 

ผลการประเมินปัจจัยน าเข้ าของโครงการกับโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 

 

รายการ X  S.D. ระดับ 
ความเหมาะสม 

n=45 
1. จ านวนและคุณภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบ 4.36 .61 มาก 
2. ความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณทีไ่ด้รับ                
การสนับสนนุ 

4.51 
 

.51 
 

มากที่สุด 

3. ความพร้อมของสื่อ วัสดุ - อุปกรณ์และสถานที่ ในการ
ปฏิบัติงาน 4.42 .62 

มาก 

4. ความเหมาะสม และ ความชดัเจนของวิธีการด าเนินกิจกรรม 4.49 .51 มาก 
5. การมสี่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 4.40 .50 มาก 

โดยรวม 4.44 .55 มาก 
 

      จากตาราง 4.10 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการกับโครงการพัฒนาทักษะ               
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ  EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย พบว่า ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  ( X =4.44,S.D.=.55) ความเพียงพอและ                    
ความเหมาะสมของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด             
( X =4.51,S.D.=.51) รองลงมา คือ  ความเหมาะสมและความชัดเจนของวิธีการด าเนินกิจกรรม             
อยู่ในระดับมาก ( X =4.49,S.D.=.51) ส่วนจ านวนและคุณภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับ
มากเช่นกันและ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด( X =4.36,S.D.=.61 )  
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ตาราง 4.11 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการกับโครงการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ  EIS ของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 

รายการ ความถี่ ร้อยละ 
1. ปีการศึกษาที่ ผ่ านมากิจกรรมบางกิจกรรมใช้ งบประมาณไม่หมด                  
จึงควรวางแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรม 

2 15.38 

2. ควรจดัท าปฏิทินการนิเทศให้ชัดเจน 2 15.38 
3. จัดหาครูชาวตางชาติเพื่อเป็นครูผู้สอนร่วมให้ได้ก่อนเปิดภาคเรียน 2 15.38 
4. ครูควรจัดท าเอกสารประกอบการสอนรูปแบบEISในแต่ละรายวิชา 1 7.69 
5. ปีการศึกษาที่ผ่านมา ภาคเรียนที่ 2 มีกิจกรรมจ านวนมาก กิจกรรมEIS ควร
จัดกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1 เพื่อลดการซ้ าซ้อนของกิจกรรม  

1 
 

7.69 

6. ควรประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินโครงการและ
ครูผู้สอน EIS ให้มีความรู้และความเข้าใจที่ชัดเจน 

1 
7.69 

7. ควรจัดอบรมครูด้านการพัฒนาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้EIS 1 7.69 
8. คณะกรรมการด าเนินโครงการ EIS ร่วมเป็นคณะกรรมการงานอ่ืนๆ จ านวน
มาก 

1 
7.69 

9. มีโรงเรียนติดต่อให้โรงเรียนเป็นวิทยากรEIS จึงควรไปในวันหยุดราชการ 
หรือให้เข้ามาศึกษาดูงานกิจกรรมEISในโรงเรียน 

1 
 

7.69 

10. บูรณาการค่าย EIS กับค่ายอืน่ๆของโรงเรียน 1 7.69 
โดยรวม 13 100.00 

 
จากตาราง 4.11 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการกับ

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ  EIS ของโรงเรียน                  
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะจากการสอบถาม 
จ านวน 10รายการ จัดเรียงล าดับความถ่ีสูงสุดไปหาต่ าสุด โดยน าเสนอ 3 อันดับแรก คือ ปีการศึกษา
ที่ผ่านมากิจกรรมบางกิจกรรมใช้งบประมาณไม่หมด จึงควรวางแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับกิจกรรม  ควรจัดท าปฏิทินการนิ เทศให้ชัด เจน และ จัดหาครูชาวต่ างชาติ                          
เพ่ือเป็นครูผู้สอนร่วมให้ได้ก่อนเปิดภาคเรียน จ านวนความถี่สูงสุด (ความถี่ =2,ร้อยละ=15.38)  
ตามล าดับ 

 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินกระบวนการด าเนินโครงการเกี่ยวกับการวางแผน การด าเนินการ             
การติดตามประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงพัฒนา  
 

 กลุ่มตัวอย่างในการประเมินโครงการครั้งนี้  ปีการศึกษา 2559 คือ คณะกรรมการบริหาร   
ฝ่ายวิชาการ  จ านวน  27   คน  และคณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
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ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
ยกเว้นครูที่เป็นคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ จ านวน  21 คน  รวมทั้งสิ้น 48 คน  มีผู้ประเมิน     
ส่งแบบประเมินกลับคืนมา  จ านวน  46  คน  คิดเป็นร้อยละ 95.83  ปีการศึกษา 2560 คือ 
คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ  จ านวน  27   คน  และคณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย ยกเว้นครูที่เป็นคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ จ านวน  21 คน  รวมทั้งสิ้น 48 
คน  มีผู้ประเมินส่งแบบประเมินกลับคืนมา  จ านวน  48  คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00  ปรากฏผล             
ดังรายละเอียดในตาราง  4.12-4.14 
 
ตาราง 4.12  
 

ผลการประเมินกระบวนการด าเนินโครงการกับโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 

 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(%) 

ผลการวัด ระดับ/ 
ความหมาย/

ตัวคูณ 

น้ าหนัก
x 

ตัวคูณ 

เกณฑ ์
ผ่าน 

ผลการ 
ประเมิน ( X  ) S.D. 

กระบวนการด าเนิน
โครงการ 

20 X ปี59 = 4.34 
X ปี60 = 4.43 

.64 

.59 
 

4/มาก/.8 
 

16.0 
 

≥12.0 
 
- 

โดยรวม 20   4=มาก 16.0 ≥12.0 ผ่าน 
 
  จากตาราง 4.12  ผลการประเมินกระบวนการด าเนินโครงการกับโครงการพัฒนาทักษะ

การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ  EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้คะแนนรวม 
16.00  จากคะแนนเต็ม  20 โดยปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D.= .64) และ             
ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากเช่นกัน ( X = 4.43, S.D.= .59) โดยปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ย
ความเหมาะสมสูงกว่าปีการศึกษา 2559  

 

ตาราง 4.13  
 

ความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินโครงการกับโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 

 

รายการ/ตัวชี้วัด ปีการศึกษา2559 
n=46 

ปีการศึกษา2560 
n=48 

X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1.การวางแผน ( Plan ) 4.37 0.64 มาก 4.41 0.62 มาก 
2.การด าเนินงาน ( Do ) 4.40 0.63 มาก 4.51 0.58 มากที่สุด 
3.การติดตามประเมินผล ( Check ) 4.32 0.68 มาก 4.41 0.61 มาก 
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4.การน าผลไปปรับปรุงพัฒนา(Action) 4.27 0.65 มาก 4.39 0.58 มาก 
โดยรวม 4.34 0.64 มาก 4.43 0.59 มาก 

 
 

       จากตาราง 4.13 ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินโครงการ              
กับโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียน            
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมาก    
( X =4.34, S.D.= .64) และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากเช่นกัน ( X =4.43, S.D.= .59) และ
พบว่า ปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงกว่าปีการศึกษา 2559 เมื่อแยกเป็นราย               
ปีการศึกษา พบว่า 

  ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34 ,S.D.=.64) เมื่อแยก
พิจารณารายข้อ พบว่า การด าเนินงาน ( Do )  อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =4.40, 
S.D.= .63)  รองลงมา คือ การวางแผน ( Plan ) อยู่ในระดับมาก( X = 4.37, S.D.= .64)  ส่วนการน า
ผลไปปรับปรุงพัฒนา (Action)  อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =4.27, S.D.= .65 )   

  ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.43 ,S.D.=.59) เมื่อแยก
พิจารณารายข้อ พบว่า การด าเนินงาน ( Do ) อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =4.51, 
S.D.= .58)  รองลงมา คือ การวางแผน ( Plan ) ( X = 4.41, S.D.= .62) และการติดตามประเมินผล                
( Check ) ( X = 4.41, S.D.= .61) อยู่ในระดับมาก ส่วนการน าผลไปปรับปรุงพัฒนา (Action)              
อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =4.39, S.D.= .59 )  

 

ตาราง 4.14 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินกระบวนการด าเนินโครงการกับโครงการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ  EIS                     
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 

รายการ ความถี่ ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2559   
1. กิจกรรมบางกิจกรรมมีการขอเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ ซึ่งส่งผลต่องบประมาณกิจกรรมอ่ืน 

2 
 

22.22 
 

2. คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการควรประชุมวางแผนให้รัดกุมชัดเจนก่อน
เสนอโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 

2 
 

22.22 
 

3. ควรพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในแต่รายวิชา เพราะจะได้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูออกแบบไว้และสอดคล้องกับระดับความรู้ทักษะของ
นักเรียน 

2 
 
 

22.22 
 

4. พัฒนาระบบกรอกผลการประเมินและแจ้งผลการนิเทศการด าเนินงานและ
นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ 

1 
 

11.11 
 

5. ควรเปิดโอกาสให้ครูกลุ่มสาระอื่นที่มีความสนใจร่วมพัฒนาทกัษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วย  

1 
 

11.11 
 

6. ครูที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันทางการศึกษาที่โรงเรียน  MOU ใน
ต่างประเทศควรร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในลักษณะค่ายให้กับนักเรยีน 

1 11.11 
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โดยรวม 9 100.00 
 

 

ตาราง 4.14 (ต่อ) 
 

รายการ ความถี่ ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2560   
1. ควรให้ครูผู้สอน EIS ทุกคนได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันทาง
การศึกษาที่ โรงเรียน  MOU ในต่างประเทศ เพื่ อสร้างเสริมทักษะและ
ประสบการณ์ 

3 
 
 

30.00 

2. ควรสนับสนุนงบประมาณนักเรียนที่ไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เพราะ
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้แบบEISด้วย 

2 
 

20.00 

3. คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆควรมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน                
อย่างสม่ าเสมอ 

2 
20.00 

4. ผู้บริหารควรร่วมเป็นผู้นิเทศเพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงาน 1 10.00 
5. ครูควรมีการประเมินระดับคุณภาพนักเรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบEIS ในรายวิชาที่ตนเองสอน เพื่อทราบ
พัฒนาการของนักเรียน 

1 
 
 

10.00 

6. ควรน าผลการประเมินข้อเสนอแนะมาใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรม               
ในแต่ละคร้ังอย่างจริงจัง 

1 
 

10.00 

โดยรวม 10 100.00 
 
จากตาราง 4.14 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินกระบวนการด าเนินโครงการกับ

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ  EIS ของโรงเรียน                
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 6 รายการ จัดเรียงล าดับความถี่
สูงสุดไปหาต่ าสุด โดยน าเสนอ 3 อันดับแรก คือ  กิจกรรมบางกิจกรรมมีการขอเปลี่ยนแปลงการใช้
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งส่งผลต่องบประมาณกิจกรรมอ่ืน   คณะกรรมการบริหารฝ่าย
วิชาการควรประชุมวางแผนให้รัดกุมชัดเจนก่อนเสนอโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของโรงเรียน และควรพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในแต่รายวิชา เพราะจะได้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูออกแบบไว้และสอดคล้องกับระดับความรู้ทักษะของนักเรียน โดยมีค่าถ่ีเท่ากัน  
(ความถ่ี =2,ร้อยละ=22.22) ตามล าดับ      

 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 6 รายการ จัดเรียงล าดับความถ่ีสูงสุดไปหาต่ าสุด โดยน าเสนอ 3 
อันดับแรก คือ  ควรให้ครูผู้สอน EIS ทุกคนได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันทางการศึกษาที่
โรงเรียน MOU ในต่างประเทศ เพ่ือสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์  จ านวนความถี่สูงสุด                       
(ความถี่ =3,ร้อยละ=30.00) รองลงมาคือ ควรสนับสนุนงบประมาณนักเรียนที่ไปแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เพราะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ เกิดจากการเรียนรู้แบบ EIS ด้วยและคณะกรรมการ
ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆควรมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างสม่ าเสมอ (ความถี่ =2,ร้อยละ=20.00) 
ตามล าดับ 
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ตอนที่  4  ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ                          
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  
 ประเมินหลังด าเนินโครงการ โดยปีการศึกษา 2559 ประเมิน 27-31 มีนาคม 2560 และ              
ปีการศึกษา 2560 ประเมิน 26-30 มีนาคม 2561 ปรากฏผลดังรายละเอียดในตาราง  4.14 - 4.18 
 

ตาราง 4.15 
 

ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาทั กษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ                       
ด้วยการจัดการเรียนรู้รปูแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 

ตวัช้ีวดั น ำ้หนัก 
(%) 

ผลกำรวดั ระดบั/ 
ควำมหมำย/ 
ตวัคูณ 

น ำ้หนักx 
ตวัคูณ 

เกณฑ์ 
ผ่ำน 

ผลกำร 
ประเมนิ ( X  ) S.D. 

1) ผลการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

20 จ านวน
กิจกรรมบรรล ุ
ร้อยละ 100  

 5/มากที่สุด/1.0 20 ≥12.0 ผ่าน 

2) คุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครูเพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 

 

     

     2.1) ระดับการปฏิบัติ
ของครูด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครูเพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

10 
X ปี59=4.46 
X ปี60=4.52 

 
 
 
 
 
 

 
.56 
.57 

 
 

 
4/มาก/.8 

5/มากที่สุด/1.0 

 
 

10.0 

 
 

≥6.0 

 
 

ผ่าน 
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ตาราง 4.15 (ต่อ) 
 

ตวัช้ีวดั น ำ้หนกั 
(%) 

ผลกำรวดั ระดบั/ 
ควำมหมำย/ 
ตวัคูณ 

น ำ้หนักx 
ตวัคูณ 

เกณฑ์ 
ผ่ำน 

ผลกำร 
ประเมนิ ( X  ) S.D. 

   2.2) รางวัลที่ครูผู้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรูรู้ปแบบ EIS 
ได้รับ 

5 รางวัลระดบั
นานาชาต ิ

 
 
 
 

 5/มากที่สุด/1.0 5.0 ≥3.0 ผ่าน 
 

3) คุณภาพขอนักเรียน
ด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 

 

     

     3.1) ระดับคุณภาพ
ของนักเรียนด้านทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 

10 X ปี59=2.53 
X ปี60=2.88 
 
 
 
 

 

.48 

.41 
 

 
5/มากที่สุด/1.0 

 
10.0 

 
≥8.0 

 
ผ่าน 

     3.2) นักเรียนได้รับ
รางวัลที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 

5 รางวัลระดบั
นานาชาต ิ
 
 
 

 5/มากที่สุด/1.0 5.0 ≥3.0 ผ่าน 
 

4.ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการของ 
    -ครู  
    -นักเรียน   
    -ผู้ปกครองนักเรียนและ 
คณะกรรมการสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐานท่ีมี 

10 X ปี59=4.51 
X ปี60=4.55 
 
 
 
 

 

.67 

.68 
  

5/มากที่สุด/1.0 
 

10.0 

 
≥8.0 

 
ผ่าน 
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ภำพรวม 60    60 ≥40.0 ผ่ำน 
 

จากตาราง 4.15 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน               
ทุกรายการประเมิน ได้คะแนนรวม 60 จากคะแนนเต็ม 60  เมื่อแยกเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ผลการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการได้คะแนนสูงสุด คือ 20 จากคะแนนเต็ม 20 คุณภาพการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS               
ของรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย และคุณภาพขอนักเรียนด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
ทั้งสองด้านได้คะแนน คือ 15 จากคะแนนเต็ม 15 และความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการด าเนินโครงการ  ได้คะแนน 10                    
จากคะแนนเต็ม 10 ตามล าดับ  
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4.1 ผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 
 โดยเก็บรวบรวมผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS จากงานแผนงานของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปรากฏผลดังรายละเอียดในตาราง  4.16-4.17 
 

ตาราง 4.16 ผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ปีการศึกษา 2559 
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ผล สรุปผล 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

    ระดับคุณภาพของนักเรียนดา้นทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจดัการเรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลีย่ของระดับคณุภาพ ≥ 0.80จาก 4 ระดับ
คุณภาพ(ได้แก่ 0,1,2,3) 

    ระดับคุณ ภาพของนั ก เรียนด้ านทั กษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ 2.53 

✓  

 1.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมสง่เสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS 

     1. ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS มวีัสดุ 
อุปกรณ์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างเพียงพอ
เหมาะสม คดิเป็นร้อยละ 100  
     2. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
มีระดบัการปฏิบัติดา้นการจดักิจกรรมการเรยีนรู้  เพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษา 
อังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในระดับปาน
กลาง ค่าเฉลีย่ของระดับคณุภาพ ≥3.50 จาก 5 ระดับ
คุณภาพ                       

     1. ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรูรู้ปแบบ EIS มีวัสดุ อุปกรณ์
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างเพียงพอเหมาะสมคดิ
เป็นร้อยละ 100  แต่คณิตศาสตรแ์ละคอมพิวเตอรไ์ม่เสนอขอ
จัดซื้อบางระดับชั้น (โดยไปขอรับงบประมาณจากงานอ่ืน) 
     2. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์มี
ระดบัการปฏิบตัิด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรูรู้ปแบบ 
EIS อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลีย่ของระดับคณุภาพ 4.46   

✓  
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ตาราง 4.16 (ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ผล สรุปผล 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 1.2 กิจกรรมย่อยพัฒนา
ครูผู้สอนโดยจา้งครู
ชาวตา่งชาติมาสอนครูไทย
(การ Coaching ครูใน                
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS) 

   1. จ้างครูชาวต่างชาติที่จบวิชา วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ 
จ านวน  1 คนเพื่อนิเทศและช่วยเหลือครผูู้สอนชาวไทยในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูรู้ปแบบ EIS จนบรรลุวตัถุประสงค์ของกิจกรรม 
  2. ครูผู้สอนชาวต่างชาตินิเทศและช่วยเหลือครผูู้สอนชาวไทยใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูรู้ปแบบ EIS อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ภาค
เรียน 

   1. จ้างครูชาวต่างชาติ 1 คน จ านวน 12 เดือน  
   2. ครูผู้สอนชาวต่างชาติสังเกตการสอนและนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนครไูทย  ในการจดัการเรยีนรู้รูปแบบ EIS จ านวน 
1 ครั้ง/คน/ภาคเรยีน ผลการนิเทศครูผู้จดั การเรียนรู้รูปแบบ 
EIS มีระดับการปฏิบตัิ อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 88.68 

✓  

 1.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัด
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดย
ใช้ข้อสอบมาตรฐาน Oxford 
online placement test 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3และ 6   

    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ไดส้อบวัดความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน Oxford online 
placement test ละ 1 ครั้ง  

    - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 461 คนเข้าสอบ 
422 คน  คิดเป็นร้อยละ 91.54 อยู่ในระดับ A2 ข้ึนไปร้อยละ 
8.77  
    - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 441 คน เข้าสอบ 
436 คน คิดเป็นร้อยละ 98.87 อยู่ในระดับ A2 ข้ึนไปร้อยละ 
21.79 

✓  

 1.4 กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS 

    นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  100 คน 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ผา่นเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนทีเ่ข้าร่วมทั้งหมด 

    นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 66 คน 
(ตัวแทนห้องละ 2 คน จ านวน 11 ห้อง ยกเว้นห้อง MEP)               
โดยนักเรียนท่ีเข้าร่วมได้รับพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยกิจกรรมที่จัดในค่ายลักษณะ EIS ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด               
ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมทั้งหมด 

✓  
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ตาราง 4.16 (ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ผล สรุปผล 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

2 กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศนักเรียน 

    1. นักเรียนได้รับการส่งเสรมิความเป็นเลิศจากกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบ EIS คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด 
   2. นักเรียนได้น าเสนอผลงาน และน าผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการเวทีต่างๆ ไดร้ับเกียรติบตัรหรือรางวัลระดับภาคขึน้
ไป  

    1. นักเรียนได้รับการส่งเสรมิความเป็นเลิศจากจิกรรมการ
เรียนรูรู้ปแบบ EISคิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด 
    2. นักเรียนได้น าเสนอผลงาน และน าผลงานเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการเวทีต่างๆ ไดร้ับเกียรติบัตรหรือรางวัล           
ระดับเขต ภาคและประเทศ  

✓  

 2.1 กิจกรรมย่อยค่าย 
Thailand ASEAN 

   1. นักเรียนเป็นตัวแทนในการเข้าค่าย Thailand ASEAN จ านวน 
10 คน (ช่วงที่1) 
  2. นักเรียนท่ีผ่านการคดัเลือกร่วมกิจกรรม TAYC จ านวน 10 คน              
(ช่วงที่2)  

      1. นักเรียนเป็นตัวแทนในการเข้าค่าย Thailand ASEAN 
จ านวน 10 คน (ช่วงที่1) 
      2. นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกร่วมกิจกรรม TAYC จ านวน 
10 คน (ช่วงที2่) 
      3. ผู้เข้าเป็นตัวแทนน าประสบการณ์ทีไ่ด้รับเผยแพร่ให้กับ
เพื่อนนักเรียนและครู เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้รูปแบบ EIS ในกิจกรรมอืน่ต่อไป 

✓  

 2.2 กิจกรรมย่อยจดัแสดง
ผลงานนักเรียนและครูใน
การประชุมระดับจังหวัด 
ภาคและประเทศ 

     นักเรียนและครจูัดแสดงผลงานในการประชุมระดับจังหวัดภาค                         
ในการแข่งขันน าเสนอผลงานทางวิชาการด้วยภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ต่าง ๆ ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ในระดับ
ภาคเหนือ  

     นักเรียนและครจูัดแสดงผล  ในการประชุมระดับจังหวัด
ภาค ในการแข่งขนัน าเสนอผลงานทางวิชาการของห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับภาคเหนือ จ านวน 1 
ครั้ง ในงานแข่งขันโครงงานระดับเขตพื้นที่ 1 ครั้ง  ระดับภาคใน
เวทีทางวิชาการต่างๆ จ านวน 2 ครั้ง สนับสนุนนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมแข่งขนัเวทีระดับชาติ 1 ครั้ง  

✓  
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ตาราง 4.16 (ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ผล สรุปผล 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

      
 2.3 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัด

กิจกรรมการแข่งขันและการ
น าเสนอผลงานเพื่อการประกวด
แข่งขันตามหน่วยงานต่างๆใน
โรงเรียนและนอกโรงเรยีน 

    นักเรียนได้รบัรางวัลจากการสง่ผลงานเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวชิาการด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ภาษาอังกฤษ ระดับภาคขึ้นไป 

     นักเรียนได้รับรางวัลจากการสง่ผลงานเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานในระดับเขต ภาคและ
ประเทศ  (ปรากฏดังภาคผนวก ช ) 

✓  

3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน 

     ระดับการปฏิบตัิของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดว้ยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติ ≥ 3.50 จากมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ 

   ระดับการปฏิบัติของครูดา้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติ 4.46 จากมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ 

✓  

 3.1 กิจกรรมย่อยการแสดง
ผลงานครู นักเรียนทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน 

    1. นักเรียนและครูแสดงผลงานท่ีเกิดจากการจดักิจกรรมการ
เรียนรูรู้ปแบบ EIS อย่างมีคณุภาพในโรงเรียนในงานเปิดบา้น
วิชาการ 1 ครั้ง  
    2. ครูและนักเรียนน าเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ภายนอกโรงเรียน อยา่งน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรยีน  

     1. นักเรียนและครูแสดงผลงานท่ีเกิดจากการจดักิจกรรม
การเรยีนรู้รูปแบบ EIS ในโรงเรียนในงานเปิดบ้านวิชาการ 1 
ครั้ง  
     2. จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรผ่ลงานให้กับหน่วยงานภายอก 
คณะครูและผูส้นใจเข้าศึกษางาน จ านวน 3 ครั้ง 

✓  

 3.2 กิจกรรมย่อยพัฒนา
บุคลากรกับสถาบนัภาษาและ
มหาวิทยาลยัที่ท า MOU 

    พัฒนาครูและบุคลากรบุคลากรทางการศึกษากับสถาบันภาษา
และมหาวิทยาลัยที่ท า MOU จ านวน 20 คน และผ่านเกณฑ์การ
พัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100  

     ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรแ์ละคอมพิวเตอร์ ได้รับการ
พัฒนาจากสถาบันภาษา AUA และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จ านวน 20 คน และผ่านเกณฑ์การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100 

✓  

  ภาพรวม  ✓  
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จากตาราง 4.16 ผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  ปีการศึกษา 2559  เมื่อพิจารณาแยกกิจกรรมหลัก พบว่า 
กิจกรรมหลักตามโครงการจ านวน 3 กิจกรรมหลัก บรรลุวัตถุประสงค์ จ านวน 3 กิจกรรมหลัก                 
คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อแยกพิจารณาแยกรายกิจกรรมย่อย พบว่า กิจกรรมย่อย จ านวน 9 กิจกรรม 
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  
 จากการด าเนินโครงการ ผู้ประเมินโครงการได้น าผลการด าเนินโครงการเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินโครงการ เพ่ือสรุปผลการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการโครงการ                 
ได้ร่วมกันเสนอแนะ ปัญหาและแนวทางแก้ไขการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
 1.เสนอให้ปรับกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ 1 ของโครงการ 
เพราะโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการยกระดับพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จึงเสนอให้ปรับกิจกรรมในปีการศึกษา 2560 โดยน ากิจกรรมย่อยตามกิจกรรมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
 2.ปรับลดกิจกรรมที่ซ้ าซ้อนในปีการศึกษา 2559 ได้แก่ กิจกรรม 2) กิจกรรมส่งเสริม                 
ความเป็นเลิศนักเรียน กิจกรรมย่อย 2.2 การจัดแสดงผลงานนักเรียนและครูในการประชุมระดับ
จังหวัด ภาคและประเทศ และกิจกรรม 3) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  กิจกรรมย่อย 
3.1 การแสดงผลงานครู นักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกัน จึงเสนอให้
ปรับกิจกรรม โดยปีการศึกษา 2560 ได้ลดกิจกรรมของปีการศึกษา 2559 กิจกรรมย่อย 2.2 การจัด
แสดงผลงานนักเรียนและครูในการประชุมระดับจังหวัด ภาคและประเทศ แต่พบว่าเป็นกิจกรรมที่ดี
สามารถส่งเสริมนักเรียนได้แสดงผลงานในระดับต่างๆ และพบว่ากิจกรรมย่อย 2.2 เป็นการส่งเสริม
นักเรียนและครูจัดแสดงผลในการประชุมระดับจังหวัดภาค ในการแข่งขันน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับภาคเหนือ  จึงได้ประสานกับงานห้องเรียน
พิเศษน ากิจกรรมดังกล่าวบูรณาการในโครงการของห้องเรียนพิเศษ เพ่ือยังสามารถส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียนและครูได้แสดงผลงานในระดับต่างๆต่อไปได้  
 3.ลดกิจกรรม 2 ) กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน  กิจกรรมย่อย 2.3 ส่งเสริม                  
การจัดกิจกรรมการแข่งขันและการน าเสนอผลงานเพ่ือการประกวดแข่งขันตามหน่วยงานต่างๆ                
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เนื่องด้วยกิจกรรมการแข่งขันด้าน EIS ระดับประเทศไม่มีการแข่งขัน     
อีกทั้งการแข่งขันทักษะทางวิชาการของวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศเพ่ือการสนับสนุนเป็นที่ เรียบร้อย                  
ส่วนการน าเสนอผลงานเพ่ือการประกวดแข่งขันตามหน่วยงานต่างๆในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
น าไปบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกิจกรรมย่อย 3.1  การแสดงผลงานครู 
นักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ซึ่งมีลักษณะกิจกรรมและวัตถุประสงค์การด าเนินการ
เดียวกัน 
           4.ตั้งเป้าหมายของกิจกรรมตามโครงการ โดยตั้งเป้าหมายแบบยกระดับคุณภาพ เช่น                   
ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมหลัก 1) กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป้าหมาย คือ                    
ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS                  
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อยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ≥ 0.80 จาก 4 ระดับคุณภาพ(ได้แก่  0,1,2,3)                         
ผลการด าเนินการ ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ 2.53 เป้าหมายปีการศึกษา 2560 
ควรตั้ งเป้าหมายให้สูงกว่าผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการจึงร่วมกัน
ตั้งเป้าหมายการด าเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2560 (ปรากฏดังตาราง 4.16)  
       5.ปรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กิจกรรมย่อย 3.2 พัฒนาบุคลากรกับ
สถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยที่ท า MOU โดยเฉพาะการรับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงาน
ภายนอก ทางโรงเรียนจะอนุญาตให้ไปในวันหยุดราชการเท่านั้น เพ่ือลดการน าครูออกจากห้องเรียน 
และประหยัดงบประมาณ หากมีโรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุญาตให้
เข้ามาศึกษาดูงานได้ แต่ต้องเป็นแบบไม่รบกวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปกติของโรงเรียน                      
จะเป็นการศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง ดังนั้นปีการศึกษา 2560 จึงต้องปรับ
ลดการรับเป็นวิทยากรภายนอก โดยเปลี่ยนเป็นการรับคณะศึกษาดูงานให้มากขึ้น 
 6.ปรับกิจกรรมย่อย 1.3 จัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ Oxford online placement 
test ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  โดยการจัดการสอนเสริมให้กับนักเรียนเพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนการสอบ และตั้งเป้าหมายด้านคุณภาพ  โดยตั้งเป้าหมายยกระดับคุณภาพจาก                
ปีการศกึษา 2559 โดยแยกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีกท่ี 3 และปีกที่ 6  
 คณะกรรมการด าเนินโครงการจึงได้ปรับโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ              
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย (ปรากฏดัง
ภาคผนวก ก) และด าเนินการตามขั้นตอนที่ ได้วางแผนไว้ในโครงการ และเก็บรวบรวมผล                        
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS 
อย่างเป็นระบบ และรวบรวมผลการด าเนินโครงการ ปรากฏผลดังรายละเอียดในตาราง 4.16 ดังนี้ 
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ตาราง 4.17 ผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ปีการศึกษา 2560 
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ผล สรุปผล 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ส่งเสริมความเป็นเลิศ
นักเรียน 

    1.นักเรียนได้รับการส่งเสรมิความเป็นเลิศจากกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบ EIS คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด 
   2.นักเรียนได้น าเสนอผลงาน และน าผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการเวทีต่างๆ ไดร้ับเกียรติบตัรหรือรางวัลระดับภาค
ขึ้นไป  

    1.นักเรียนได้รับการส่งเสรมิความเป็นเลิศจากิจกรรมการ
เรียนรูรู้ปแบบ EIS คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด 
    2.นักเรียนได้น าเสนอผลงาน และน าผลงานเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวชิาการเวทีต่าง ๆ ไดร้ับเกียรติบัตรหรือ
รางวัลระดับเขต  ภาคและประเทศ  

✓  

 1.1 กิจกรรมย่อยจัดกิจกรรม
แสดงผลงานครูนักเรียนทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน  

   นักเรียนและครูจัดแสดงผลงานด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ในการประชุมระดับจงัหวัด  ภาค ในการแข่งขัน
น าเสนอผลงานทางวชิาการด้วยภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ ของ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์  ในระดับภาคเหนือ 

นักเรียนและครูแสดงผลงานท่ีเกิดจากการจัดกจิกรรมการ
เรียนรูรู้ปแบบEIS ในโรงเรียนในงานเปิดบ้านวิชาการ 1 ครั้ง ,
แสดงผลงานในการประเมินต่างๆของโรงเรียน ได้แก่ การ
ประเมิน OBECQA ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน เป็นต้น และจดันิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงาน
ให้กับคณะที่เข้ามาศึกษาดูงาน 

✓  

 1.2 กิจกรรมย่อยค่าย 
Thailand ASEAN 

   1.นักเรียนเป็นตัวแทนในการเขา้ค่าย Thailand ASEAN จ านวน 
10 คน (ช่วงที่1) 
  2.นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกร่วมกิจกรรม TAYC จ านวน 10 คน 
(ช่วงที่2)  

      ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Thailand ASEAN และ TAYC  
เนื่องด้วยช่วงเวลาในการด าเนินการไมเ่อื้อต่อการส่งนักเรียน
เข้าร่วม ปรับกจิกรรมโดยให้นักเรยีนเข้าร่วมกับการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรูรู้ปแบบ 
EIS ในกิจกรรมอื่น ๆ 

 ✓ 
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ตาราง 4.17 (ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ผล สรุปผล 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 1.3 กิจกรรมย่อยการใช้สื่อ
เสริมการเรียนรู้ 

    พฒันาสือ่ประเภทเอกสารประกอบการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้EIS 

     ครูผู้จัดกิจกรรมการเรยีนรู้รูปแบบ EIS ในวิชา
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ คอมพวิเตอร์ จัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน ในรายวิชาพ้ืนฐาน ม.1,2,3 และ                  
ม.4,5,6 จัดท าในรายวิชา เคมี ฟิสกิส์ ชีววิทยา คอมพิวเตอร์   
แต่พบว่าบางระดับชั้นไม่เสนอขอรบังบประมาณเนื่องด้วย
พัฒนาใช้สื่อประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช้งบประมาณ 

✓  

2 กิจกรรมพฒันาคุณภาพการ
เรียนการสอน 

     1.ระดับการปฏิบตัิของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏบิัติ ≥ 4.00 
จากมาตรประมาณค่า 5 ระดับและสูงกว่าปีการศึกษา 2559 
   2.ระดับคุณภาพของนักเรียนดา้นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจดัการเรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในระดับมากทีสุ่ดค่าเฉลี่ย
ของระดับคุณภาพ ≥2.40 และ สงูกว่าปีการศึกษา 2559  

   1.ระดับการปฏบิัติของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรูรู้ปแบบ EIS อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยของระดับ
การปฏิบัติ 4.52 ซึ่งสูงกว่าปีการศกึษา 2559  
  2.ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจดัการเรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยของระดับคณุภาพ 2.88 ซึ่งสูงกว่าปี
การศึกษา 2559   

✓  

 2.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริม              
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบ EIS  

   1.ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรูรู้ปแบบ EIS มวีัสดุ อุปกรณ์ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพยีงพอเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 100  
   2.ระดับการปฏบิัติของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏบิัติ ≥ 4.00 
จากมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และสูงกว่าปีการศึกษา 2559 

    1.ครูผู้จัดกิจกรรมการเรยีนรู้รปูแบบ EIS มีวัสดุ อุปกรณ์ใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบ
บูรณาการ เพียงพอเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 100  
    2.ระดับการปฏิบตัิของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรูรู้ปแบบ EIS อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยของระดับ
การปฏิบัติ 4.52 ซึง่สูงกว่าปีการศกึษา 2559  

✓  
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ตาราง 4.17 (ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ผล สรุปผล 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 2.2 กิจกรรมย่อยพัฒนา
ครูผู้สอนโดยจา้งครู
ชาวตา่งชาติมาสอนครูไทย
(การ Coaching ครูในการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS) 

   1.จ้างครูชาวต่างชาตทิี่จบวชิา วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร ์
จ านวน 1 คนเพื่อนิเทศและช่วยเหลือครูผู้สอนชาวไทยในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS จนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 
  2.ครูผู้สอนชาวตา่งชาตินิเทศและช่วยเหลือครูผู้สอนชาวไทย
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS อย่างน้อย 1 คร้ัง/คน/
ภาคเรียน 

   1.จ้างครูชาวต่างชาติ 1 คน สามารถนิเทศและช่วยเหลือ
ครูผูส้อนชาวไทยในการจดักิจกรรมการเรียนรูรู้ปแบบEIS จน
บรรลุวตัถุประสงค์ของกิจกรรม 
   2.ครูผู้สอนชาวต่างชาติสังเกตการสอนและนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนครไูทยในการจัดการเรียนรูรู้ปแบบ EIS จ านวน 1 
ครั้ง/คน/ภาคเรียน ผลการนิเทศครูผู้จดัการเรียนรูรู้ปแบบ EIS 
มีระดบัการปฏิบัตอิยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 94.34  

✓  

 2.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบ
วัดความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้
ข้อสอบมาตรฐาน Oxford 
online placement test 
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3และ6 

  1.นักเรียนไดร้ับการพัฒนาจากการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ
ฯ คิดเป็นร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีสอบ  
  2.ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ Oxford online 
placement test  
   -ม.3 ระดับ A2 ≥ 15 %  
    (ผลปี 59 A2 =8.77 %) 
   -ม.6 ระดับ A2 ≥ 30 %  
    (ผลปี 59 A2 =21.79 %) 

1.สอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนการสอบฯ 
นักเรียนเข้าร่วม 352 คน คิดเป็นร้อยละ 99.44   
2.ผลการสอบวัดความรูด้้านภาษาอังกฤษ Oxford online 
placement test  
   -ม.3 ระดับ A2 = 15.01 %  
   -ม.6 ระดับ A2 = 28.57 % 
(ระดับม.6ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด)  

✓  

 2.4 กิจกรรมย่อยค่าย
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรูแ้บบ EIS 

     นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับ ม.ต้นทั้งหมด  60 คนและ
ระดับ ม.ปลาย 60 คน นักเรียนที่เข้าร่วมได้รับพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมที่จัดในค่ายลักษณะ EIS ผา่น
เกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 

    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับม.ต้นทั้งหมด  60 คน(ช่วง
ที่1) และระดบั ม.ปลาย 60 คน (ช่วงที่2)  นักเรียนได้รับ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยกิจกรรมที่จัดใน
ค่ายลักษณะ EIS ผา่นเกณฑท์ี่ก าหนด ร้อยละ 100 

✓  
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ตาราง 4.17 (ต่อ) 
ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ผล สรุปผล 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
 2.5 กิจกรรมย่อยการ

พัฒนาบุคลากรกับสถาบัน 
การศกึษาระดับ
มหาวิทยาลยั สถาบัน
ภาษาและมหาวิทยาลัยที่
ท าMOUทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

    1.พัฒนาครูและบุคลากรบุคลากรกับสถาบันภาษาและ
มหาวิทยาลยัที่ท า MOU จ านวน 20 คน และผา่นเกณฑ์การ
พัฒนาคิดเป็นร้อยละ 100 
    2.ครูและบุคลากรบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาน าความรู้
ประสบการณ์ที่ไดพ้ัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ EIS คิดเป็นร้อยละ 
85 ของผู้เข้าร่วมการพัฒนา 

    1.พัฒนาครูและบุคลากรบุคลากรกับสถาบันภาษาและ
มหาวิทยาลยัที่ท า MOU จ านวน 20 คน และผา่นเกณฑ์
การพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 100 
   2.ครูและบุคลากรบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาน าความรู้
ประสบการณ์ที่ไดพ้ัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS  
คิดเป็น ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมการพัฒนา 

✓  

  ภาพรวม  ✓  

     
 จากตาราง 4.17 ผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ปีการศึกษา 2560                    

เมื่อพิจารณาแยกกิจกรรมหลัก พบว่า กิจกรรมหลักตามโครงการจ านวน 3 กิจกรรมหลัก บรรลุวัตถุประสงค์ จ านวน 3 กิจกรรมหลัก เมื่อแยกพิจารณาแยก              
รายกิจกรรมย่อย พบว่า กิจกรรมย่อย จ านวน 9 กิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 88.89   โดยกิจกรรมย่อยที่ไม่บรรลุเป้าหมาย                
ที่ก าหนด คือ กิจกรรมย่อมท่ี 1.2 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN    



 
145 

 

4.2 ข้อมูลการวิเคราะห์ผลผลิตด้านคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะ      
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชยีงราย 
 คุณภาพการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกเป็น
ประเด็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ            
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS และ 2) รางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ  ดังนี้  
 

 4.2.1 ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 
 

          กลุ่มตัวอย่างในการประเมินโครงการครั้งนี้  ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ครูผู้จัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  
จ านวน 53 คน นักเรียน จ านวน 318 คน รวมทั้งสิ้น 371 คน  มีผู้ประเมินส่งแบบประเมินกลับคืนมา 
จ านวน 369 คน คิดเป็นร้อยละ 99.46  และปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย ครู จ านวน 52 คน 
นักเรียน จ านวน 318  คน รวมทั้งสิ้น 370 คน มีผู้ประเมินส่งแบบประเมินกลับคืนมา จ านวน 366 
คนคิดเป็นร้อยละ 98.92 ปรากฏผลดังภาคผนวก ฉ และรายละเอียดในตาราง  4.18-4.20 
 

ตาราง 4.18 
 

ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 

 

รายการ ปีการศึกษา 2559 
n=369 

ปีการศึกษา 2560 
n=366 

X  S.D. ระดับปฏิบัต ิ X  S.D. ระดับปฏิบัต ิ
1.ใช้ค าศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่
เก่ียวข้องกับวิชาที่สอน 

4.52 
 

.59 
 

มากที่สุด 4.59 
 

.58 
 

มากที่สุด 

2.ใช้ประโยคค าถามสั้นๆง่ายๆในการ
สนทนา ตั้งค าถาม ให้นักเรียนตอบ  

4.49 
 

.53 
 

มาก 4.57 
 

.54 
 

มากที่สุด 

3.ใช้สื่อ ใบงาน/แบบฝึกหัด เทคโนโลยี 
ที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนอ่าน 
พูดตอบและเขียนตอบ 

4.45 
 
 

.61 
 
 

มาก 4.54 
 
 

.61 
 
 

มากที่สุด 

4.ส่งเสริมนักเรียนแสดงความคดิเห็น
เป็นภาษาอังกฤษ 

4.40 
 

.53 
 

มาก 4.46 
 

.55 
 

มาก 

5.ส่งเสริมนักเรียนน าเสนองานเป็น
ภาษาอังกฤษ 

4.42 
 

.52 
 

มาก 4.44 
 

.54 
 

มาก 

โดยรวม  4.46 .56 มาก 4.52 .57 มากที่สุด 
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     จากตาราง 4.18 ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ              
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ ในระดับมาก ( X =4.46,S.D.=.56)และ           
ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52 ,S.D.=.57)  โดยปีการศึกษา 2560 
มีระดับคุณภาพสูงกว่าปีการศึกษา 2559 เมื่อแยกเป็นรายปีการศึกษา พบว่า  

  ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.46 ,S.D.=.56) เมื่อแยก
พิจารณารายข้อ พบว่า ใช้ค าศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน อยู่ในระดับมากที่สุดและ
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =4.52, S.D.= .59) รองลงมา คือ ใช้ประโยคค าถามสั้นๆง่ายๆในการสนทนา           
ตั้ งค าถาม ให้นักเรียนตอบ อยู่ ในระดับมาก  ( X = 4.49, S.D.= .53)  ส่วนส่งเสริมนักเรียน                   
แสดง ความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =4.40, S.D.= .53 )   

  ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52 ,S.D.=.57) เมื่อแยก
พิจารณารายข้อ พบว่า ใช้ค าศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน อยู่ในระดับมากที่สุดและ
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด( X =4.59, S.D.= .58)  รองลงมา คือ ใช้ประโยคต าถามสั้นๆง่ายๆในการสนทนา   
ตั้งค าถาม ให้นักเรียนตอบ อยู่ในระดับมาก( X = 4.57, S.D.= .54)  ส่วนส่งเสริมนักเรียนน าเสนองาน
เป็นภาษาอังกฤษ  อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =4.44, S.D.= .54 )   

 
ตาราง 4.19 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 
EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 

ที่ รายการ ความถี่ ร้อยละ 
 ปีการศึกษา 2559   

1. ควรจัดท าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบEISในวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  

3 27.27 

2. ครูควรจัดท า และเลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมในรายวิชาของ
ตนเอง 

2 18.18 

3. ครูควรใช้ค าถามสั้นๆ ง่ายๆ ซ้ าๆ เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยก่อนที่จะใช้
ประโยคที่มีความยากเพิ่มขึ้น 

2 18.18 

4. ครูควรใช้ Google Application ที่ได้รับพัฒนาไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

  

5. ครูควรเตรียมค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสาระที่จะจัดกิจกรรม
ไว้ให้นักเรียนศึกษาค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต้องใช้ล่วงหน้า  

1 9.09 

6. ครูพูดเร็ว ประโยคยาวเกินไป นักเรียนฟังไม่ทัน 1 9.09 

7. ใบงานที่เป็นภาษาอังกฤษยาก 1 9.09 

 โดยรวม 10 100.00 
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ตาราง 4.19 (ต่อ) 
 

ที่ รายการ ความถี่ ร้อยละ 
 ปีการศึกษา 2560    

1. ครูควรถามและส่งเสริมนักเรียนให้ตอบค าถามเป็นภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเนื่อง 

2 28.57 

2. สร้างขวัญก าลังใจโดยการกล่าวชมเชยและเสริมแรงทางบวกให้มากข้ึน 2 28.57 
3. ครูควรให้เวลาท ากิจกรรมให้มากข้ึน  1 14.29 
4. ควรส่งเสริมให้นักเรียนน าเสนอโดยการพูด เขียนให้มากข้ึน 1 14.29 
5. กิจกรรมกลุ่มควรมีการเปลี่ยนหน้าที่การออกมาน าเสนอหน้าห้อง 1 14.29 
 โดยรวม 7 100.00 
 

จากตาราง 4.19 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินระดับการปฏิบัติของครูด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS                     
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 7 รายการ จัดเรียงล าดับความถี่สูงสุดไปหาต่ าสุด โดยน าเสนอ 3 อันดับ
แรก คือ ควรจัดท าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จ านวนความถี่สูงสุด (ความถ่ี =3,ร้อยละ=27.27) รองลงมา คือ ครูควร
จัดท า และเลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมในรายวิชาของตนเองและครูควรใช้ค าถามสั้นๆ ง่ายๆ 
ซ้ าๆ เพ่ือให้นักเรียนคุ้นเคยก่อนที่จะใช้ประโยคที่มีความยากเพ่ิมขึ้น (ความถี่=2,ร้อยละ=18.18) 
ตามล าดับ  

ปีการศึกษา 2560 จ านวน 5  รายการ จัดเรียงล าดับความถี่สูงสุดไปหาต่ าสุด โดยน าเสนอ              
3 อันดับแรก คือ ครูควรถามและส่งเสริมนักเรียนให้ตอบค าถามเป็นภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และ
สร้างขวัญก าลังใจโดยการกล่าวชมเชยและเสริมแรงทางบวกให้มากขึ้น จ านวนความถี่สูงสุด                  
(ความถี่ =2,ร้อยละ=28.57) ครูควรให้เวลาท ากิจกรรมให้มากขึ้น (ความถี่=1,ร้อยละ=14.29) 
ตามล าดับ 

 
4.2.2  รางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย

การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ได้รับ  
  

 ผู้ให้ข้อมูล ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ครูผู้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  จ านวน 53 คน และปีการศึกษา 
2560 ประกอบด้วย ครู จ านวน 52 คน นักเรียน ปรากฏผลดังภาคผนวก ช และรายละเอียดในตาราง  
4.20 
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ตาราง 4.20 รางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย               
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ   

 

ที ่ รายการ ปีการศึกษา 2559 
n=53 

 ปีการศึกษา 2560 
n=52 

 

ระดับ 
ภาค 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ
นานาชาติ 

รวม ร้อยละ ระดบั 
ภาค 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ
นานาชาติ 

รวม ร้อยละ 

1 รางวัลที่ครูผู้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ได้รบั 

1 0 0 1 1.89 0 0 2 2 3.85 

2 ครูผู้จัดกิจกรรมการ
เรียนรูรู้ปแบบ EIS 
ได้รับรางวลั
ทรงคุณค่าสพฐ.
(OBEC AWARDS)  

6 7 0 13 24.53 13 18 0 31 59.62 

 โดยรวม 7 7 0 14 26.42 13 18 2 33 63.46 
 
จากตาราง 4.20  พบว่า รางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 14 รางวัล คิดเป็น
ร้อยละ 26.42 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 33 รางวัล  คิดเป็นร้อยละ 63.46  โดยปีการศึกษา 2560 
ไดร้ับรางวัลมากกว่าปีการศึกษา 2559  

 
     4.3 ข้อมูลผลผลิตด้านคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

 คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกเปน็ 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับคุณภาพของ
นักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  และ 2) นักเรียนได้รับ
รางวัลที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ดังนี้ 
 

 4.3.1 คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  
 

     เก็บรวบรวมจากผลการประเมินของครูที่ประเมินนักเรียนจากการจัดกิจกรรม               
การเรียนรู้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียน                     
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 เก็บรวบรวมผลการประเมินนักเรียน 
จ านวน 1,854 คน ได้ผลการประเมินนักเรียน จ านวน 1,828 คน คิดเป็นร้อยละ 98.60  ปีการศึกษา 
2560 เก็บรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมผลการประเมินนักเรียน จ านวน 1,820 คน ได้ผลการประเมิน
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นักเรียน จ านวน 1,804 คน คิดเป็นร้อยละ 99.12 ปรากฏผลดังภาคผนวก ฉ และรายละเอียด                
ในตาราง  4.21 - 4.24 

 
ตาราง 4.21 
 

คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 
EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  แยกตามระดับชั้น 

 
ชั้นเรียน ปีการศึกษา2559 

n=1,828 
ปีการศึกษา2560 

n=1,804 
X  S.D. ระดับคุณภาพ X  S.D. ระดับคุณภาพ 

1.ม.1 ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้น 
  เป็น ม.2 ปีการศึกษา 2560 

2.29 .66 มาก 2.87 .49 มาก 

2.ม.2 ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้น 
  เป็น ม.3 ปีการศึกษา 2560 

2.39 .62 มาก 2.82 .58 มาก 

3.ม.4 ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้น 
  เป็น ม.5 ปีการศึกษา2560 

2.65 .39 มากที่สุด 2.88 .41 มากที่สุด 

4.ม.5 ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้น 
  เป็น ม.6ปีการศึกษา 2560 

2.78 .31 มากที่สุด 2.95 .33 มากที่สุด 

โดยรวม 2.53 .48 มากที่สุด 2.88 .41 มากที่สุด 
 

   จากตาราง 4.21  พบว่า ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 
2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =2.53,S.D.=.48 ) และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม 
อยู่ในระดบัมากที่สุดเช่นกัน ( X =2.88,S.D.=.41 ) แยกพิจารณาเป็นปีการศึกษา พบว่า 

  ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 2.53 ,S.D.=.48) เมื่อแยก
พิจารณารายระดับชั้น พบว่า ม.5 ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด                
( X =2.78, S.D.= .31)  รองลงมา คือ ม.4ปีการศึกษา 2559  อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 2.65,      
S.D.= .39) ส่วน ม.1 ปีการศึกษา 2559  อยู่ในระดับมากและมีคา่เฉลี่ยต่ าสุด ( X =2.29, S.D.= .66 )   

  ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 2.88 ,S.D.=.41) เมื่อแยก
พิจารณารายระดับชั้น พบว่า ม.5 ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้นเป็น ม.6 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับ
มากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =2.95, S.D.= .33)  รองลงมา คือ ม.4 ปีการศึกษา 2559 เลื่อน
ชั้นเป็น ม.5 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 2.88, S.D.= .41) ม.2 ปีการศึกษา 2559 
เลื่อนชั้นเป็น ม.3 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =2.82, S.D.=.58 )   
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ตาราง 4.22 
 

คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 
EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตามทักษะการสื่อสาร 

 

รายการ ปีการศึกษา2559 
n=1,828 

ปีการศึกษา2560 
n=1,804 

X  S.D. ระดับคุณภาพ X  S.D. ระดับการปฏิบัต ิ

1.การฟัง-เข้าใจและปฏิบัติตาม 2.61 .41 มากที่สุด 2.95 .39 มากที่สุด 

2.การพูด-การสื่อสาร/ถามตอบ   
  ในห้องเรียน 

2.58 .47 มากทีสุ่ด 2.92 
 

.38 
 

มากที่สุด 

3.การอ่าน 2.55 .49 มากที่สุด 2.80 .41 มากที่สุด 

4.การเขียน 2.49 .53 มากที่สุด 2.87 .39 มากที่สุด 

5.การน าเสนอ/เน้นการพูด 2.43 .56 มากที่สุด 2.79 .42 มากที่สุด 

โดยรวม 2.53 .48 มากที่สุด 2.88 .41 มากที่สุด 

 
  จากตาราง 4.22  พบว่า  คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ              

ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตาม
ทักษะการสื่อสาร พบว่า ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 2.53,S.D.=.48) 
และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ( X =2.88,S.D.=.41 ) และพบว่า 
ปีการศึกษา 2560 มีระดับคุณภาพสูงกว่าปีการศึกษา 2559   

  ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 2.53 ,S.D.=.48) เมื่อแยก
พิจารณาตามทักษะการสื่อสาร พบว่า การฟัง-เข้าใจและปฏิบัติตาม อยู่ในระดับมากที่สุดและ           
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =2.61, S.D.= .41)  รองลงมา คือ การพูด-การสื่อสาร/ถามตอบในห้องเรียน           
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 2.58, S.D.= .47)  ส่วนการน าเสนอ/เน้นการพูด อยู่ในระดับมากและ             
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =2.43, S.D.= .56 )   

  ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 2.88 ,S.D.=.41) เมื่อแยก
พิจารณาตามทักษะการสื่อสาร พบว่า การฟัง-เข้าใจและปฏิบัติตาม อยู่ในระดับมากที่สุดและ              
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =2.95, S.D.= .39)  รองลงมา คือ การพูด-การสื่อสาร/ถามตอบในห้องเรียน              
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 2.92, S.D.= .38)  ส่วน การน าเสนอ/เน้นการพูด อยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =2.79, S.D.=.42 )   
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ตาราง 4.23 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะ                  
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้ วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียน                  
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 

ที่ รายการ ความถี่ ร้อยละ 
 ปีการศึกษา 2559   
1 นักเรียน ม.1 มีพื้นฐานความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ต่างกัน

มาก  
2 40.00 

2 ควรมีการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ 1 20.00 
3 การปรับพื้นฐานนักเรียนม.1 ม.4 ควนมีการบูรณาการภาษาอังกฤษใน

วิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ด้วย 
1 20.00 

4 ควรส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ ในวิชา IS2 ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 (การสื่อสารและการน าเสนอ)ให้มากยิ่งขึ้น  

1 
 

20.00 

 โดยรวม 5 100.00 
 ปีการศึกษา 2560    
1 นักเรียนชั้น ม.1ปีการศึกษาเลื่อนชั้นเป็น ม.2 ปีการศึกษา 2560 มี

พฤติกรรมที่ไม่สนใจการเรียนมากข้ึน 
2 33.33 

2 นักเรียนกลุ่มห้องเรียนทั่วไปเป็นนักเรียนที่มีระดับคุณภาพของทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษต่ ากว่าห้องเรียนพิเศษ 

2 33.33 

3 นักเรยีนบางคนเขียนสื่อความได้แต่ไม่กล้าพูด น าเสนอ 1 16.67 
4 ควรส่งเสริมให้นักเรียนพูดน าเสนอให้มากขึ้น โดยอาจเขียนก่อน

น าเสนอจริง 
  

5 ครูไม่ได้ประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทุกชั่วโมง 1 16.67 
 โดยรวม 6 100.00 

 
จากตาราง 4.23 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะ

การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 จ านวน 4  รายการ จัดเรียงล าดับความถี่สูงสุดไปหาต่ าสุด           
โดยน าเสนอ 3 อันดับแรก คือ นักเรียน ม.1 มีพ้ืนฐานความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษท่ีต่างกันมาก  
จ านวนความถี่สูงสุด (ความถี่ =2,ร้อยละ=40.00) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เช่น ควรมีการปรับพ้ืนฐานวิชา
ภาษาอังกฤษ การปรับพ้ืนฐานนักเรียนม.1 และม.4 ควรมีการบูรณาการภาษาอังกฤษในวิชา
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ด้วย (ความถ่ี=1,ร้อยละ=20.00) ตามล าดับ 

ปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 รายการ จัดเรียงล าดับความถี่สูงสุดไปหาต่ าสุด โดยน าเสนอ                 
3 อันดับแรก คือ นักเรียนชั้น ม.1ปีการศึกษาเลื่อนชั้นเป็น ม.2 ปีการศึกษา 2560 มีพฤติกรรมที่ไม่
สนใจการเรียนมากขึ้น  และนักเรียนกลุ่มห้องเรียนทั่วไปเป็นนักเรียนที่มีระดับคุณภาพของทักษะ                
การสื่อสารภาษาอังกฤษต่ ากว่าห้องเรียนพิเศษ จ านวนความถี่สูงสุด (ความถี่ =2,ร้อยละ=33.33 ) 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เช่น นักเรียนบางคนเขียนสื่อความได้แต่ไม่กล้าพูด น าเสนอ (ความถี่=1,                
ร้อยละ=16.67) ตามล าดับ 
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  4.3.2 นักเรียนได้รับรางวัลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ              
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  

    เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานสารสนเทศของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์                 
เก็บข้อมูลกับกลุ่มให้ข้อมูล ได้แก่ นักเรียนที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 
2559 จ านวน  2,765 คน และปีการศึกษา 2560 จ านวน  2,748 คน  ปรากฏผลดังภาคผนวก ช 
และรายละเอียดในตาราง  4.24  

 
ตาราง 4.24 นักเรียนได้รับรางวัลที่ เกิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   

ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  
 

ที ่ รายการ ปีการศึกษา 2559 
n=2,765 

 ปีการศึกษา 2560 
n=2,748 

 

ระดับ 
ภาค 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ
นานาชาติ 

รวม ร้อยละ ระดับ 
ภาค 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ
นานาชาติ 

รวม ร้อยละ 

1 รางวัลทีน่ักเรียน
ได้รับจากการ
เรียนรูรู้ปแบบ EIS  

0 0 2 2 0.0007 0 0 2 2 0.0007 

2 รางวัลทีน่ักเรียน
ได้ที่ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ที่ได้
เรียนรู้รูปแบบEIS 

20 9 0 29 0.0104 16 11 0 27 0.0098 

 โดยรวม 20 9 2 31 0.0112 16 11 2 29 0.0106 
 
 

จากตาราง 4.24  พบว่า นักเรียนได้รับรางวัลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  ปีการศึกษา 2559 รวมจ านวน 31 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 0.0112 ปีการศึกษา 2560  รวมจ านวน 29 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.0106 โดยปีการศึกษา
2560 รางวัลระดับชาติจ านวน 11 รางวัลมากกว่าปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีจ านวน 9 รางวัล  

 
4.4 ข้อมูลการวิเคราะห์ผลผลิตด้านความพึงพอใจของครู  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ มีต่อการด าเนิน โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย                          
ปรากฏผลดังรายละเอียดในตาราง  4.25 - 4.28 
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เก็บรวบรวมจากผลการสอบถามระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ปรากฏผลดังในตาราง  4.25 - 4.30 ประกอบด้วย 

 
ตาราง 4.25 
 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 

 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
 กลุ่ม

ตัวอย่าง
(คน) 

ได้รับ
กลับคืน
(คน) 

ร้อยละ กลุ่ม
ตัวอย่าง
(คน) 

ได้รับ
กลับคืน
(คน) 

ร้อยละ 

1.ครูผู้ จั ดกิ จกรรมการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS  

53 52 98.11 52 52 100 

2.นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS 

318 315 99.06 318 314 98.74 

3.ผู้ปกครองนักเรียนของ 318 317 99.69 318 316 99.37 
4.คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 13 12 92.31 13 12 92.31 

รวม 702 696 99.15 701 694 99.00 
 
จากตาราง 4.25  พบว่า ปีการศึกษา 2559 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดจ านวน 702 คน มีผู้ส่ง

แบบสอบถามกลับคืน จ านวน 696 คน คิดเป็นร้อยละ 99.15 และปีการศึกษา 2560 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ทั้งหมดจ านวน 701 คน มีผู้ส่งแบบสอบถามกลับคืน จ านวน 694 คน คิดเปน็ร้อยละ 99.00  
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ตาราง 4.26 
 

ระดับความพึงพอใจของครู  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 

รายการ ปีการศึกษา2559 ปีการศึกษา2560 
X  S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 
X  S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
ด าเนินโครงการ 

4.51 .63 มากที่สุด 4.55 .69 มากที่สุด 

2.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การด าเนินโครงการ 

4.49 .69 มาก 4.52 .69 มากที่สุด 

3.ความพึงพอใจของผู้ปกครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษา                   
ขั้นพื้นฐานที่มีต่อการด าเนิน
โครงการ 

4.52 .69 มากที่สุด 4.58 .65 มากที่สุด 

โดยรวม 4.51 .67 มากที่สุด 4.55 .68 มากที่สุด 
 

จากตาราง 4.26  ความพึงพอใจของครู  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด( X =4.51 
,S.D.=.67 ) และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ( X =4.55,S.D.=.68) 
และพบว่า ปีการศึกษา 2560 มีระดับความพึงพอใจสูงกว่าปีการศึกษา 2559   

ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51,S.D.=.67) เมื่อแยก
พิจารณาตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า  ความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการด าเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 4.52,                     
S.D.= .69)  รองลงมา คือ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการด าเนินโครงการ  อยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นกันและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =4.51, S.D.= .63) ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการด าเนิน
โครงการอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =4.49, S.D.= .69 )   

ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55,S.D.=.68) เมื่อแยก
พิจารณาตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการด าเนินโครงการ อยู่ ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =4.58,               
S.D.= .65)  รองลงมา คือ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการด าเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 
4.55, S.D.= .69)  ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการด าเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =4.52, S.D.= .69 )     
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 4.4.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ผลผลิตด้านความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย  
                         

  กลุ่มตัวอย่างในการประเมินโครงการครั้งนี้  คือ ครูผู้จัดการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS   
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 53 คน มีผู้ประเมินส่งแบบประเมินกลับคืนมา จ านวน 52 คน คิดเป็น                
ร้อยละ 98.11  ปีการศึกษา 2560 จ านวน 52 คน มีผู้ประเมินส่งแบบประเมินกลับคืนมา  จ านวน 52 
คน คดิเป็นร้อยละ 100  ปรากฏผลดังภาคผนวก ฉ และรายละเอียดในตาราง 4.27 
 

ตาราง 4.27 
 

ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒ นาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย                          

 

 รายการ X  S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

n=52 
 ปีการศึกษา 2559    
1. การวางแผนการด าเนนิโครงการ 4.62 0.55 มากที่สุด 
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนนิโครงการ 4.55 0.61 มากที่สุด 
3. เอกสารประกอบการด าเนินโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม 4.44 0.60  
4. กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.60 0.62 มากที่สุด 

 4.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS 4.66 0.58 มากที่สุด 

 4.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจา้งครูชาวต่างชาติมาสอนครู
ไทย(การ Coaching ครูในการจดัการเรียนรู้รูปแบบ EIS) 

4.61 0.74 มากที่สุด 

 4.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐาน Oxford online placement test ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6   

4.52 0.52 มากที่สุด 

 4.4 กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 

4.68 0.52 มากที่สุด 

5. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนกัเรียน 4.41 0.66 มาก 

 5.1 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN 4.41 0.66 มาก 

 5.2 กิจกรรมย่อยจัดแสดงผลงานนักเรียนและครูในการประชุมระดับ
จังหวัด ภาคและประเทศ 

4.43 0.71 มาก 

 5.3 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันและการน าเสนอ
ผลงานเพื่อการประกวดแข่งขันตามหน่วยงานตา่งๆในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน 

4.39 0.68 มาก 

6. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 4.43 0.69 มาก 

 6.1 กิจกรรมย่อยการแสดงผลงานครู นักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน 

4.43 0.71 มาก 
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ตาราง 4.27 (ต่อ)                         
 

 รายการ X  S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

n=52 
 

 6.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาบุคลากรกับสถาบนัภาษาและมหาวิทยาลัยที่
ท า MOU 

4.42 0.68 มาก 

7. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนนิโครงการ  4.58 0.58 มากที่สุด 

8. การอ านวยความสะดวกและการบริการขณะร่วมโครงการ 4.59 0.54 มากที่สุด 

9. การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 4.55 0.64 มากที่สุด 

10. การประสานการด าเนินงานกบัฝ่ายตา่งๆภายในโรงเรียน  4.58 0.64 มากที่สุด 

11. การประสานการด าเนินงานกบัฝ่ายตา่งๆภายนอกโรงเรียน 4.53 0.61 มากที่สุด 

12. การวัดและประเมนิผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจดัการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของนักเรียน 

4.45 0.69 มาก 

13. การส่งเสริมนักเรียนน าความรู้ทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใชใ้นการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ 

4.47 0.64 มาก 

14. การส่งเสริมนักเรียนน าความรู้ทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

4.52 0.60 มากที่สุด 

15. คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 

4.38 0.65 มาก 

 โดยรวม 4.51 0.63 มากที่สุด 
 ปีการศึกษา 2560    n=52 
1. การวางแผนการด าเนนิโครงการ 4.58 .61 มากที่สุด 

2. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนนิโครงการ 4.52 .77 มากที่สุด 

3. เอกสารประกอบการด าเนินโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม 4.50 .72 มากที่สุด 

4. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนกัเรียน 4.55 .81 มากที่สุด 

 4.1 กิจกรรมย่อยจัดกิจกรรมแสดงผลงานครูนักเรียนทัง้ในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน  

4.44 .75 มาก 

 4.2 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN 4.51 .68 มากที่สุด 

 4.3 กิจกรรมย่อยการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้ 4.59 .58 มากที่สุด 

5. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 4.63 .59 มากที่สุด 

 5.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS 4.66 .62 มากที่สุด 

 5.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจา้งครูชาวต่างชาติมาสอนครู
ไทย(การ Coaching ครูในการจดัการเรียนรู้รูปแบบ EIS) 

4.61 .57 มากที่สุด 

 5.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐาน Oxford online placement test ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6   

4.59 .69 มากที่สุด 
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ตาราง 4.27 (ต่อ)                         
 

 รายการ X  S.D. ระดบั 
ความพึงพอใจ 

n=52 
 5.4 กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   

ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 
4.70 .68 มากที่สุด 

 5.5 กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรกับสถาบันการศึกษาระดบั
มหาวิทยาลยั สถาบันภาษาและมหาวิทยาลยัที่ท า MOU ทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

4.57 .60 มากที่สุด 

6. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนนิโครงการ  4.46 .63 มาก 
7. การอ านวยความสะดวกและการบริการขณะร่วมโครงการ 4.57 .72 มากที่สุด 

8. การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 4.61 .68 มากที่สุด 

9. การประสานการด าเนินงานกบัฝ่ายตา่งๆภายในโรงเรียน  4.55 .67 มากที่สุด 

10. การประสานการด าเนินงานกบัฝ่ายตา่งๆภายนอกโรงเรียน 4.60 .82 มากที่สุด 

11. การวัดและประเมนิผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจดัการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของนักเรียน 

4.59 .73 มากที่สุด 

12. การส่งเสริมนักเรียนน าความรู้ทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใชใ้นการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ 

4.44 .82 มาก 

13. การส่งเสริมนักเรียนน าความรู้ทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

4.55 .73 มากที่สุด 

14. คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 

4.48 .65 มากที่สุด 

 โดยรวม 4.55 .68 มากที่สุด 
 
 

  จากตาราง 4.27 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะ                  
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย พบว่า  ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51, S.D.=.63) 
และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ( X =4.55,S.D.=.68 ) และพบว่า                    
ปีการศึกษา 2560 มีระดับความพึงพอใจสูงกว่าปีการศึกษา 2559   

  ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51,S.D.=.63) เมื่อแยก
พิจารณาตามรายการสอบถาม พบว่า การวางแผนการด าเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและ             
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =4.62, S.D.= .55)  รองลงมา คือ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D.= .62)  ส่วนคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS  อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =4.38, 
S.D.= .65 )   

  ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55 ,S.D.=.69) เมื่อแยก
พิจารณาตามรายการสอบถาม พบว่า กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด
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และมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =4.64, S.D.= .60)  รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ( X = 4.61, S.D.= .68)  ส่วนการส่งเสริมนักเรียน           
น าความรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่างๆอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =4.44, S.D.=.82 )    

 
4.4.2 ข้อมูลการวิเคราะห์ผลผลิตด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนา

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 

   กลุ่มตัวอย่างในการประเมินโครงการครั้งนี้  คือ นักเรียน ปีการศึกษา 2559 จ านวน 
318 คน มีผู้ประเมินส่งแบบประเมินกลับคืนมา จ านวน 315  คน คิดเป็นร้อยละ 99.06  ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 318 คน มีผู้ประเมินส่งแบบประเมินกลับคืนมา  จ านวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.74 ปรากฏผลดังภาคผนวก ฉ และรายละเอียดในตาราง 4.28 

 
ตาราง 4.28 
 

ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย                          

 

 รายการ X  S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

n=315 
 ปีการศึกษา 2559    

1. เอกสารประกอบการด าเนินโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม 4.43 0.68 มาก 
2. กิจกรรมการพัฒนาครูด้านการจดัการเรียนรู้รูปแบบ EIS 4.49 0.68 มาก 
 2.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS 4.47 0.71 มาก 
 2.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจา้งครูชาวต่างชาติมาสอน                 

ครูไทย (การ Coaching ครูในการจัดการเรยีนรู้รูปแบบ EIS) 
4.50 0.66 มากที่สุด 

 2.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐาน Oxford online placement test ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6   

4.55 0.63 มากที่สุด 

 2.4 กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 

4.48 0.66 มาก 

3. กิจกรรมการ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS โดยครู
ต่างชาต ิ

4.51 0.69 มากที่สุด 

 3.1.กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN 4.53 0.69 มากที่สุด 
 3.2.กิจกรรมย่อยจัดแสดงผลงานนักเรียนและครูในการประชุมระดับ

จังหวัด ภาคและประเทศ 
4.47 0.69 มาก 
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ตาราง 4.28 (ต่อ)                         
 

 รายการ X  S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

n=315 
 3.3 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันและการน าเสนอ

ผลงานเพื่อการประกวดแข่งขันตามหน่วยงานตา่งๆในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน 

4.53 0.69 มากที่สุด 

4. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 4.44 0.74 มาก 
 4.1 กิจกรรมย่อยการแสดงผลงานครู นักเรียนทั้งในโรงเรียนและ

นอกโรงเรียน 
4.42 0.81 มาก 

 4.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาบุคลากรกับสถาบนัภาษาและมหาวิทยาลัยที่
ท า MOU 

4.46 0.68 มาก 

5. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนนิโครงการ  4.49 0.67 มาก 
6. การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 4.47 0.73 มาก 
7. การวัดและประเมนิผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจดัการ

เรียนรู้รูปแบบ EIS ของนักเรียน 
4.42 0.69 มาก 

8. การส่งเสริมนักเรียนน าความรู้ทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใชใ้นการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ 

4.44 0.70 มาก 

9. การส่งเสริมนักเรียนน าความรู้ทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

4.57 0.64 มากที่สุด 

10. คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 

4.55 0.63 มากที่สุด 

 โดยรวม 4.49 0.69 มาก 
 ปีการศึกษา 2560   n=314 

1. เอกสารประกอบการด าเนินโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม 4.51 0.67 มากที่สุด 

2. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนกัเรียน 4.52 0.68 มากที่สุด 

 2.1 กิจกรรมย่อยจัดกิจกรรมแสดงผลงานครูนักเรียนทัง้ในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน  

4.52 0.70 มากที่สุด 

 2.2 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN 4.55 0.64 มากที่สุด 

 2.3 กิจกรรมย่อยการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้ 4.52 0.66 มากที่สุด 

3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 4.50 0.74 มาก 
 3.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS 4.57 0.69 มากที่สุด 
 3.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจา้งครูชาวต่างชาติมาสอนครู

ไทย(การ Coaching ครูในการจดัการเรียนรู้รูปแบบ EIS) 
4.46 0.79 มาก 
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ตาราง 4.28 (ต่อ)                         
 

 รายการ X  S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

n=314 
 3.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ

มาตรฐาน Oxford online placement test ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6   

4.43 0.79 มาก 

 3.4 กิจกรรมย่อยค่ายค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 

4.50 0.70 มากที่สุด 

 3.5 กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรกับสถาบันการศึกษาระดบั
มหาวิทยาลยั สถาบันภาษาและมหาวิทยาลยัที่ท า MOU ทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

4.56 0.70 มากที่สุด 

4. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนนิโครงการ  4.51 0.65 มากที่สุด 
5. การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 4.54 0.65 มากที่สุด 
6. การวัดและประเมนิผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจดัการ

เรียนรู้รูปแบบ EIS ของนักเรียน 
4.53 0.70 มากที่สุด 

7. การส่งเสริมนักเรียนน าความรู้ทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใชใ้นการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ 

4.49 0.68 มากที่สุด 

8. การส่งเสริมนักเรียนน าความรู้ทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

4.58 0.66 มากที่สุด 

9. คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 

4.56 0.63 มากที่สุด 

 โดยรวม 4.52 0.69 มากที่สุด 
 

   จากตาราง 4.28 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะ          
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย พบว่า  ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.49 ,S.D.=.69) 
และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม  อยู่ ในระดับมากที่สุด( X =4.52,S.D.=.69 ) และพบว่า                        
ปีการศึกษา 2560 มีระดบัความพึงพอใจสูงกว่าปีการศึกษา 2559   

  ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.49,S.D.=.69) เมื่อแยก
พิจารณาตามรายการสอบถาม พบว่า การส่งเสริมนักเรียนน าความรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
( X =4.57, S.D.= .64)  รองลงมา คือ คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ( X = 4.55, S.D.= .63)  ส่วนการวัดและ
ประเมินผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEISของนักเรียน อยู่ในระดับ
มากและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =4.42, S.D.= .69 )   
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  ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52 ,S.D.=.69) เมื่อแยก
พิจารณาตามรายการสอบถาม พบว่า การส่งเสริมนักเรียนน าความรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
( X =4.58, S.D.= .66)  รองลงมา คือ คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  อยู่ในระดับมากที่สุด( X = 4.56, S.D.= .63) ส่วนกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =4.50, S.D.=.74 )   

  
4.4.3 ข้อมูลการวิเคราะห์ผลผลิตด้านความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

       กลุ่มตัวอย่างในการประเมินโครงการครั้งนี้  ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย  
ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 318 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 
331 คน มีผู้ประเมินส่งแบบประเมินกลับคืนมา  จ านวน 329  คน คิดเป็นร้อยละ 98.80 และ                  
ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 318 คน คณะกรรมการสถานศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 331 คน มีผู้ประเมินส่งแบบประเมินกลับคืนมา จ านวน                   
328  คน คิดเป็นร้อยละ 99.39  ปรากฏผลดังภาคผนวก ฉ และรายละเอียดในตาราง 4.29 

 
ตาราง 4.29 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานที่มีต่อการ
ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย                          

 

 รายการ X  S.D. ระดบั 
ความพึงพอใจ 

n=329 
1. การวางแผนการด าเนนิโครงการ 4.55 .62 มากที่สุด 

2. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนนิโครงการ 4.50 .73 มากที่สุด 
3. เอกสารประกอบการด าเนินโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม 4.48 .69 มาก 

4. กิจกรรมการพัฒนาครูด้านการจดัการเรียนรู้รูปแบบ EIS 4.53 .70 มากที่สุด 
 4.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS 4.56 .69 มากที่สุด 
 4.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจา้งครูชาวต่างชาติมาสอนครู

ไทย(การ Coaching ครูในการจดัการเรียนรู้รูปแบบ EIS) 
4.54 .69 มากที่สุด 

 4.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐาน Oxford online placement test ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6   

4.51 .73 มากที่สุด 

 4.4 กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 

4.53 .70 มากที่สุด 
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ตาราง 4.29 (ต่อ)                         
 

 รายการ X  S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

n=329 
5. กิจกรรมการ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS โดยครู

ต่างชาต ิ
4.46 .70 มาก 

 5.1 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN 4.46 .74 มาก 
 5.2 กิจกรรมย่อยจัดแสดงผลงานนักเรียนและครูในการประชุมระดับ

จังหวัด ภาคและประเทศ 
4.51 .68 มากที่สุด 

 5.3 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันและการน าเสนอ
ผลงานเพื่อการประกวดแข่งขันตามหน่วยงานตา่งๆในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน 

4.42 .69 มาก 

6. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 4.49 .71 มาก 

 6.1 กิจกรรมย่อยการแสดงผลงานครู นักเรียนทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน 

4.49 .75 มาก 

 6.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาบุคลากรกับสถาบนัภาษาและมหาวิทยาลัยที่
ท าMOU 

4.56 .70 มากที่สุด 

7. การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 4.36 .73 มาก 

8. การส่งเสริมนักเรียนน าความรู้ทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบEISไปใช้ในการเรียนรู้ในรายวิชาตา่งๆ 

4.59 .60 มากที่สุด 

9. การส่งเสริมนักเรียนน าความรู้ทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบEISไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4.62 .59 มากที่สุด 

10. คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบEIS 

4.61 .68 มากที่สุด 

 โดยรวม 4.52 .69 มากที่สุด 

 ปีการศึกษา 2560   n=328 
1. การวางแผนการด าเนนิโครงการ 4.56 .62 มากที่สุด 
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนนิโครงการ 4.51 .73 มากที่สุด 
3. เอกสารประกอบการด าเนินโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม 4.49 .69 มาก 
4. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนกัเรียน 4.57 .65 มากที่สุด 

 4.1 กิจกรรมย่อยจัดกิจกรรมแสดงผลงานครูนักเรียนทัง้ในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน  

4.58 .65 มากที่สุด 

 4.2 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN 4.57 .65 มากที่สุด 

 4.3 กิจกรรมย่อยการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้ 4.56 .66 มากที่สุด 

5. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 4.60 .62 มากที่สุด 

 5.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS 4.59 .61 มากที่สุด 
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ตาราง 4.29 (ต่อ)                         
 

 รายการ X  S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

n=328 
 5.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจา้งครูชาวต่างชาติมาสอนครู

ไทย (การ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS) 
4.65 .59 มากที่สุด 

 5.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐาน Oxford online placement test ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6   

4.66 .59 มากที่สุด 

 5.4 กิจกรรมย่อยค่ายค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 

4.65 .59 มากที่สุด 

 5.5 กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรกับสถาบันการศึกษาระดบั
มหาวิทยาลยั สถาบันภาษาและมหาวิทยาลยัที่ท า MOU ทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

4.53 .66 มากที่สุด 

6. การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 4.56 .70 มากที่สุด 

7. การส่งเสริมนักเรียนน าความรู้ทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในการเรียนรู้ในรายวชิาต่างๆ 

4.62 .60 มากที่สุด 

8. การส่งเสริมนักเรียนน าความรู้ทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในชวีิตประจ าวนั 

4.65 .58 มากที่สุด 

9. คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 

4.63 .65 มากที่สุด 

 โดยรวม 4.58 .65 มากที่สุด 
 

  จากตาราง 4.29 ความพึงพอใจของของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบEIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชีย งราย พบว่า  ปีการศึกษา 2559                 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52 ,S.D.=.69 ) และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม               
อยู่ ในระดับมากที่ สุด เช่นกัน ( X =4.58 ,S.D.=.65 ) และพบว่า ปีการศึกษา 2560 มีระดับ                  
ความพึงพอใจสูงกว่าปีการศึกษา 2559   

  ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52,S.D.=.69) เมื่อแยก
พิจารณาตามรายการสอบถาม พบว่า การส่งเสริมนักเรียนน าความรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
( X =4.62, S.D.= .59)  รองลงมา คือ คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน( X = 4.61, S.D.= .68)  ส่วนการมีส่วน
ร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =4.36, 
S.D.= .73 )   
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  ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.58 ,S.D.=.65) เมื่อแยก
พิจารณาตามรายการสอบถาม พบว่า การส่งเสริมนักเรียนน าความรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
( X =4.65, S.D.= .58) รองลงมา คือ คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน( X = 4.63, S.D.= .65)  ส่วนเอกสาร
ประกอบการด าเนินโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =4.49, 
S.D.=.69 )    

 

ตาราง 4.30 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการสอบถามความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 

ที่ รายการ ความถี่ ร้อยละ 
 ปีการศึกษา 2559   
1 ครูชาวต่างชาติสามารถให้ค าแนะน าด้านการเขียนแผนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษและช่วยกิจกรรมในชั้นเรียนเป็นอย่างดี 
2 22.22 

2 นักเรียนชอบสื่อที่น ามาจาก YouTube ที่มาจากต่างประเทศ 2 22.22 
3 ควรให้การส่งเสริม สนับสนุนและสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูและ

นักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียน แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เป็น
ตัวแทนประเทศไทยแข่งเวทีนานาชาติ  

2 
 

22.22 

4 ควรมีการแลกเปลี่ยน ประชุมหลังการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 1 11.11 
5 ควรจดัการสอนเสริมภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนเพิ่มมากข้ึน 1 11.11 
6 ควรบูรณาการภาษาอังกฤษในรายวิชาอ่ืนๆเพิ่มขึ้นด้วย 1 11.11 
 รวม 9 100.00 
 ปีการศึกษา 2560    
1 ควรประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จของโครงการให้

สาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง 
2 33.33 

2 ควรปรับกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ เนื่องด้วยใช้งบประมาณสูง  

1 16.67 

3 ควรส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที
นานาชาติเพิ่มข้ึน   

1 
16.67 

4 ครูควรส่งผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมเรียนรู้รูปแบบ EIS ในเวที
ทางวิชาการต่างๆ 

1 
16.67 

5 การรับ เชิ ญ เป็ น วิ ท ย าก รให้ กั บ โรง เรี ย น ที่ ส น ใจ  ค วรไป ใน
วันหยุดราชการซึ่งเป็นไปเงื่อนไขที่โรงเรียนก าหนด  

1 
16.67 

 รวม 6 100.00 
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จากตาราง 4.30 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินปัญหาและข้อเสนอแนะจาก                 
การสอบถามความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
ต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ EIS ของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 จ านวน 6  รายการ จัดเรียงล าดับ
ความถี่สูงสุดไปหาต่ าสุด โดยน าเสนอ 3 อันดับแรก คือ ครูชาวต่างชาติที่เป็นครูผู้สอนร่วมสามารถให้
ค าแนะน าด้านการเขียนแผนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและช่วยกิจกรรมในชั้นเรียนเป็นอย่างดี 
นักเรียนชอบสื่อที่น ามาจาก YouTube ที่มาจากต่างประเทศและควรให้การส่งเสริม สนับสนุนและ
สร้างขวัญก าลังใจให้กับครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียน แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เป็น
ตัวแทนประเทศไทยแข่งเวทีนานาชาติ  จ านวนความถี่สูงสุด (ความถ่ี =2, ร้อยละ=22.22) ตามล าดับ  

ปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 รายการ จัดเรียงล าดับความถี่สูงสุดไปหาต่ าสุด โดยน าเสนอ 3 
อันดับแรก คือ  ควรประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จของโครงการให้สาธารณะชนอย่าง
ต่อเนื่อง จ านวนความถี่สูงสุด (ความถี่ =2,ร้อยละ=33.33) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เช่น ควรปรับกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เนื่องด้วยใช้งบประมาณสูง ควรส่งเสริม
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีนานาชาติเ พ่ิมขึ้น (ความถี่=1,ร้อยละ=
16.67) ตามล าดับ 
 

ผลการประเมินของโครงการในภาพรวม 
 

ตาราง 4.31 ผลการประเมินของโครงการในภาพรวม 
ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(%) 
ผลการวัด ระดับ/ 

ความหมาย/ตัว
คูณ 

น้ าหนักx 
ตัวคูณ 

เกณฑ ์
ผ่าน 

ผลการ 
ประเมิน ( X  ) S.D. 

1. ผลการประเมินสภาพแวดล้อม
ของโครงการ 

10 4.47 
 

.56 4/มาก/.8 
 

9.0 ≥6.0 ผ่าน 

2. ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า
ของโครงการ 

10 4.44 
 

.55 4/มาก/.8 
 

8.4 ≥6.0 ผ่าน 

3. ผลการประเมินกระบวนการ
ด าเนนิโครงการ 

20 X 2559=4.34 
X 2560=4.43 

.65 

.59 
4/มาก/.8 
4/มาก/.8 

 
16.0 

 
≥12.0 

 
ผ่าน 

4. ผลการประเมินผลผลิตของ 
  โครงการ 

60 
 

  60 ≥38.0 ผ่าน 

    4.1 ผลการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจดัการ
เรียนรูรู้ปแบบEIS 

20 จ านวนกจิกรรม
บรรลุ ร้อยละ 
100  
 

 5/มากที่สุด/1 20 ≥12.0 ผ่าน 

    4.2 คุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของ
โรงเรียนด ารงราษฎรส์งเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 
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ตาราง 4.31 (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(%) 

ผลการวัด ระดับ/ 
ความหมาย/ตัว

คูณ 

น้ าหนักx 
ตัวคูณ 

เกณฑ ์
ผ่าน 

ผลการ 
ประเมิน 

     4.2.1 ระดับปฏิบัตคิุณภาพ
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ของครูเพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของ
โรงเรียนด ารงราษฎรส์งเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 

 
10 X ปี59=4.46 

X ปี60=4.52 
 
 
 
 

 
.56 
.57 

 
4/มาก/.8 

5/มากที่สุด/1.0 

 
 

10.0 

 
 

≥6.0 

 
 

ผ่าน 

     4.2.2 รางวัลที่ครูผู้จดั
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจดัการเรียนรู้รูปแบบ EIS 
ได้รับ 

5 รางวัลระดับ
นานาชาติ 

 
 
 

 5/มากที่สุด/1.0 5.0 ≥3.0 ผ่าน 
 

4.3 คุณภาพของนักเรียนดา้น
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจดัการเรียนรู้รูปแบบ EIS 
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 

 

     

     4.3.1 ระดับคุณภาพของ
นักเรียนด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจดัการ
เรียนรูรู้ปแบบ EIS ของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

10 X ปี59=2.53 
X ปี60=2.88 
 
 
 

 

.48 

.41 
 

5/มากที่สุด/1.0 
5/มากที่สุด/1.0 

 
10.0 

 
≥8.0 

 
ผ่าน 

      4.3.2 นักเรียนได้รับรางวัล          
ทีเ่กิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 

5 รางวัลระดับ
นานาชาติ 

 
 

 5/มากที่สุด/1.0 5.0 ≥3.0 ผ่าน 
 

 4.4 ความพึงพอใจต่อการด าเนิน
โครงการของ 
    -ครู  
    -นักเรียน   
    -ผู้ปกครองนักเรียนและ 
คณะกรรมการสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐานท่ีม ี

10 X ปี59=4.51 
X ปี60=4.55 
 
 
 
 
 

.67 

.68 
5/มากที่สุด/1.0 
5/มากที่สุด/1.0 

 
10.0 

 
≥8.0 

 
ผ่าน 

ภาพรวม 100   มากที่สุด 93.4 ≥64 ผ่าน 
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  จากตาราง 4.31 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ได้คะแนนรวม 93.4 จากคะแนนเต็ม 100 เมื่อแยกเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด               
โดยผลการประเมินผลผลิตของโครงการ ได้คะแนนสูงสุดคือ  60 จากคะแนนเต็ม 60 รองลงมา คือ 
กระบวนการ ได้คะแนน 16 จากคะแนนเต็ม 20, สภาพแวดล้อมได้คะแนน 9.0 จากคะแนนเต็ม 10   
และปัจจัยน าเข้า ได้คะแนน 8.4 จากคะแนนเต็ม 10 ตามล าดับ 


