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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งนี้          

มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินบริบทของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับความสอดคลอง ความตองการจําเปนและเหมาะสมของวัตถุประสงค

โครงการ ประเมินปจจัยนําเขาของโครงการเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ  

ประเมินกระบวนการดําเนินโครงการเกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินการ 4 ข้ันตอน คือ ข้ันเตรียมการ             

ข้ันดําเนินการ ข้ันติดตามผลและข้ันปรับปรุงแกไข ตลอดจนเพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับ

ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต กลุมตัวอยางไดจากประชากรท้ังหมด ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน       

รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ  หัวหนาโครงการจัดการเรียน การสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ  ครูผูสอน  นักเรียนและผูปกครอง ของโรงเรียนท่ีจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ไดแก หองเรียนพิเศษ EP จํานวน 12 โรงเรียน และหองเรียนพิเศษ MEP จํานวน 

14 โรงเรียน รวมท้ังหมด 26 โรงเรียน ท้ังในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในการประเมินครั้งนี้ ผูรายงานไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 5 ฉบับ ไดแก 

 ฉบับท่ี 1 แบบประเมินโครงการดานบริบท (Context) และดานปจจัยนําเขา (Input)              

ผูประเมิน คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษากลุมบริหารวิชาการของโรงเรียน

ท่ีจัดการการศึกษาเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน    

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   

 ฉบับท่ี 2 แบบประเมินโครงการดานกระบวนการ (Process) ผูประเมิน คือ รองผูอํานวยการ

สถานศึกษากลุมบริหารวิชาการ หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ และครูผูสอนของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

 ฉบับ ท่ี  3  แบบประเมินความพึ งพอใจตอด านผลผลิต (Product) ผูประ เมิน  คือ                       

รองผูอํานวยการสถานศึกษากลุมบริหารวิชาการ หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และครูผูสอนของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2  



123 

 ฉบับท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา           

เขต 2 ท่ีมีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

 ฉบับท่ี 5 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมีบุตรหลานเรียนในโครงการจัดการเรียน

การสอนเปนภาษาอังกฤษ ท่ีมีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

 ฉบับท่ี 6 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกอนและหลังการดําเนินการของโครงการ

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

 จากนั้นนําขอมูลมาดําเนินการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล 

ประกอบดวย สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความเช่ือม่ัน

ของเครื่องมือทุกฉบับแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach’s สถิติพื้นฐานท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉล่ีย (Mean) และการหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation)  

 

สรุปผลการศึกษา 

 ผูรายงานสรุปผลประเมิน โดยแบงเปนระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 การประเมินกอนดําเนินการ 

  การประเมินในระยะนี้ ไดดําเนินการ 2 สวน ดังนี้ 

 1) การประเมินดานบริบท (Context) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

พบวา มีความสอดคลอง ความเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการจําเปนของกระทรวง 

ศึกษาธิการ สพฐ. สพม.2 และโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.67, σ= 0.29) 

 2) การประเมินดานปจจัยนําเขา (Input) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

พบวา มีความเหมาะสม เพียงพอ ท้ังในดานบุคลากร งบประมาณ เอกสาร ส่ือ วัสดุ อุปกรณ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.51,               

σ= 0.36) 

 ระยะท่ี 2 ประเมินระหวางดําเนินการ  

 การประเมินดานกระบวนการ (Process) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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พบวา กระบวนการดําเนินการของโครงการท้ัง 4 ข้ันตอน คือ ข้ันเตรียมการ ข้ันดําเนินการ                           

ข้ันประเมินผล และข้ันปรับปรุงแกไข มีการปฏิบัติและมีความเหมาะสม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก

ท่ีสุด (µ= 4.67, σ= 0.31) 

 ระยะท่ี 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ  

 การประเมินในระยะนี้ เปนการประเมินดานผลผลิต (Product) ของโครงการจัดการเรียนการ

สอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยดําเนินการ 6 สวน ดังนี้ 

 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ในวิชาภาษาอังกฤษ พบวา คะแนนเฉล่ียระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 สูงกวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ท้ัง 2 ปการศึกษา 

 2) ความพึงพอใจของรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ หัวหนาโครงการฯ และ

ครูผูสอนท่ีมีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.57, σ= 0.64) 

 3) ความคิดเห็นของนักเรียนตอโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.63, σ 0.51) 

 4) ความคิดเห็นของผูปกครองตอโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.73, σ= 0.15) 

 5) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนกอนเขารวมโครงการกับหลังเขารวม

โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พบวา แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 6) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) ระดับโรงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนกอนและหลังการดําเนินการของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

อภิปรายผล 

 รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผูรายงานไดขอ

คนพบซึ่งมีประเด็นท่ีนาสนใจ จึงขอนํามาอภิปรายในรายละเอียด ดังนี้ 

 ประเด็นท่ี 1 ดานบริบท (Context) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ                

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

พบวามีความสอดคลอง ความเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการจําเปนของกระทรวง 
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ศึกษาธิการ สพฐ. สพม.2 และโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ช้ีใหเห็นไดวาโรงเรียนอยูใน

บริบทท่ีมีความพรอมท่ีจะดําเนินโครงการ ท้ังนี้เปนเพราะโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคลองและความเหมาะสมกับบริบทของ

โรงเรียนตลอดจนพิจารณาความพรอมของครูผูสอน ส่ือการเรียนการสอนท่ีเปนสวนในการสงเสริม

การเรียนรู ของนักเรียนมีความสอดคลองกัน เนื่องจากโรงเรียนไดจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการ

เรียนรูของผูเรียน รวมถึงแหลงเรียนรู ส่ือการเรียนการสอนท่ีเพียงพอตอความตองการของผูเรียน 

ท้ังนี้ อาจเปนเพราะกอนเริ่มโครงการในแตละปการศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ

โรงเรียน ครูผูสอน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนไดมีการเตรียมความ

พรอม ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการของนักเรียนและผูปกครอง โดยคํานึงถึงความพรอมและ              

ความเหมาะสมของบริบทท่ีเกี่ยวของ จึงวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ เพื่อกําหนดเปาหมาย

ไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (Stufflebeam and Webster, 1989: 569-601)                  

ในดานบริบทท่ีประเมินความชัดเจนและความเหมาะสมเปนไปไดของเปาหมาย และในสวนของนัก

ประเมินกต็องใชผลการประเมินบริบท เพื่อกําหนดวัตถุประสงคไดอยางเหมาะสมและมีความสัมพันธ

กับแผนงานโครงการหรือส่ิงท่ีแทรกแซง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ เยาวดี รางชัยกุล 

วิบูลยศรี (2551: 56-61) ท่ีไดอธิบายวา การประเมินบริบทเปนการประเมินกอนท่ีจะลงมือดําเนิน

โครงการใด ๆ มีจุดมุงหมายเพื่อกําหนดหลักการและเหตุผล รวมท้ังเพื่อพิจารณาความจําเปนท่ีจะตอง

จัดทําโครงการดังกลาว การช้ีประเด็นปญหา ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมของเปาหมายของ

โครงการ สรอยเพชร ชารินทร (2556: 63-64) ไดประเมินโครงการพัฒนาวินัยเด็กและเยาวชน

โรงเรียนโคกสําโรง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาดานบริบท (Context) มีความ

เหมาะสมเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยคํานึงถึงความพรอมของบริบทท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียน จึงสามารถกําหนดแผนงาน วัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางเหมาะสม ประมวล

ศิลป วิทยา (2556: 97-100) ท่ีไดประเมินโครงการหองเรียนพิเศษ  นํารอง โรงเรียน จตุรพักตรพิมาน 

รัชดาภิเษก โดยใช CIPP MODEL ผลการประเมินดานบริบท พบวาท้ังผูบริหาร ผูรับผิดชอบโครงการ

และผูสอนวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โรงเรียนมีวิสัยทัศนและเปาหมายในการดําเนินงาน

อยางชัดเจนและโครงการมีประโยชนตอการเรียนการสอนของนักเรียนและความตองการของ

ผูปกครอง จึงสอดคลองกับแนวคิดของสมหวัง พิธิยานุวัฒน (2553 : 168) ท่ีไดกลาววา แนวทางการ

ประเมินส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ผูประเมินตองพิจารณาเพื่อตองการทราบผลจากสภาพความเปนจริงให

ครอบคลุมและตอบสนองความตองการของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของใหมากท่ีสุด ซึ่ง สุวิมล วองวาณิช 

(2551: 57-58) ไดกลาววา การประเมินโครงการเปนกระบวนการท่ีทําใหทราบถึงสัมฤทธิ์ผลของ

โครงการ และขอมูลท่ีไดจากการประเมินโครงการเปนตัวชวยในการตัดสินใจวา โครงการดังกลาวนั้น

สมควรไดรับการขยายงาน สนับสนุนใหคงอยูตอไปหรือสมควรระงับการดําเนินการ การประเมิน
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จะตองใหไดขอมูลท่ีชวยผูบริหาร ตัดสินใจในการเลือกหนทางปฏิบัติ ในการแกไขปญหา ผลของการ

ประเมินควรจะสามารถนําไปชวยปรับปรุงโครงการใหดีข้ึน ดังท่ี Stufflebeam and Shinkfield 

(2007: 5) ไดกลาววา การประเมินท่ีมุงประเมินอยางเปนระบบ เพื่อใหไดสารสนเทศในการนําไป

ตัดสินคุณคาและประโยชนท่ีควรตองดําเนินงานโครงการตอไป  

 ประเด็นท่ี 2 ดานปจจัยนําเขา (Input) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

พบวา มีความเหมาะสม เพียงพอ ท้ังในดานบุคลากร งบประมาณ เอกสาร ส่ือ วัสดุ อุปกรณ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ช้ีใหเห็นไดวา  

การประเมินในสวนท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ไดแก ความพรอมของครูผูสอนท้ังชาวไทยและ

ชาวตางชาติ การรับนักเรียนเขาโครงการ การระดมทรัพยากร ซึ่งโรงเรียนไดมีการดําเนินการตาม

แนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ. และ สพม.2 กําหนด โดยโรงเรียนมีการตรวจสอบคุณวุฒิของ

ครูผูสอน ถึงความพรอม จบตรงตามวิชาท่ีจะสอน รวมไปถึงการคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการท่ีตองมี

คะแนนและความโดดเดนในรายวิชาภาษาอังกฤษ จึงทําใหผลของการประเมินมีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนไดมีการใหความสําคัญ โดยสงเสริม สนับสนุนในส่ิงท่ี          

เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน เชน ส่ือ วัสดุ อุปกรณอาคารและสถานท่ี มีความทันสมัยเพียงพอตอ              

ความตองการ ในการดําเนินงานตาง ๆ เพราะเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะสงผลตอการดําเนินงานของ

โครงการใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายท่ีวางไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (2557) ท่ีไดกลาววา มาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ แบงออกเปน ดานท่ี 1 นโยบาย กลยุทธ 

และการบริหารจัดการ ดานท่ี 2 หลักสูตรการจัดการเรยีนรู การวัดและประเมินผล ดานท่ี 3 คุณภาพ

นักเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ พงศปณต พรมมา (2557: 72) ไดศึกษาการพัฒนา

องคประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย พบวา องคประกอบการบริหารโรงเรียน

สองภาษา ประกอบดวย ปจจัยการดําเนินการ 9 องคประกอบ คือ 1) ผูบริหาร 2) การจัดการเรียน

การสอน 3) หลักสูตรและการสอน 4) ครูผูสอน 5) นโยบายวิสัยทัศนและกลยุทธ 6) การมีสวนรวม

ของชุมชน 7) โครงสรางการบริหาร 8) เครือขายทางการศึกษา และ 9) การพัฒนาครูและบุคลากร

โดยใชกระบวนการบริหาร 4 ดานคือ 1) การวางแผน 2) การจัดองคกร 3) การนํา และ 4) การควบคุม 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ เยาวดี รางชัยกุล วิบูรณศรี (2551: 56-61) ท่ีกลาววา             

การประเมินปจจัยเปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรท่ีจะ

ใชในการดําเนินโครงการ และ สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2549: 96) กลาววา การประเมินปจจัยหรือ

ทรัพยากรเปนการตรวจสอบความพรอมดานทรัพยากรท้ังปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบการ

บริหารจัดการเพื่อวิเคราะหและกําหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงค ดังท่ี 
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สรอยเพชร ชารินทร (2556: 63-64) ไดประเมินโครงการพัฒนาวินัย เด็กและเยาวชนโรงเรียน         

โคกสําโรง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาดานปจจัยนําเขา (Input ) มีความ

เหมาะสมเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีความมุงมั่นในการบริหารโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว โดยจัดเตรียมปจจัยและทรัพยากรในการดําเนินโครงการท้ังบุคลากร วัสดุอุปกรณ 

งบประมาณ และปจจัยอื่น ๆ ตลอดจนกําหนดรูปแบบของโครงการไดอยางเหมาะสม โดยพบวา 

สอดคลองกับ พิพัฒน  เจริกวรรธะ (2553: 119-142) ท่ีประเมินหลักสูตรการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม ในดานปจจัยเบ้ืองตน พบวา โรงเรียนมีสถานท่ี หองเรียน 

เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีส่ือท่ีทันสมัยเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน              

มีหองเรียนและหองปฏิบัติการมีสภาพท่ีพรอมใชและมีความเหมาะสมของสภาพแวดลอมของโรงเรียน 

และโสภา แซลี (2557: 75-80) ไดศึกษาเรื่องการประเมินโครงการคืนครูใหนักเรียนโดยประยุกตใช

รูปแบบการประเมิน CIPP Model สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ผลการประเมินดานปจจัยเบ้ืองตน พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ อุปกรณ 

เครื่องมือในการดําเนินโครงการอยางเพียงพอ รองลงมาคือ มีจํานวนบุคลากรดําเนินกิจกรรม 

โครงการอยางเพียงพอ และการฝกอบรมเพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานขอมูล และ

สารสนเทศของโรงเรียน 

 ประเด็นท่ี 3 ดานกระบวนการ (Process) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 พบวา กระบวนการดําเนินการของโครงการท้ัง 4 ข้ันตอน คือ ข้ันเตรียมการ                

ข้ันดําเนินการข้ันประเมินผล และข้ันปรับปรุงแกไข มีการปฏิบัติและมีความเหมาะสม โดยภาพรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด ช้ีใหเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตามการจัดการเรียน                

การสอนของครูผูสอน ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความเหมาะสม ท้ังนี้อาจเปนเพราะโรงเรียน

ไดมุงการบริหารงานไปท่ีผลสําเร็จของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนไดดําเนินการตามนโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการ สพฐ. และ สพม. 2 กําหนด โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและครูผูสอน 

ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการนิเทศ กํากับ ติดตามครูผูสอน                   

เพื่อคุณภาพของผูเรียนทุกภาคเรียน โดยใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียน                   

มีวิสัยทัศนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของความเปนพลโลก (World Citizen) ตามเปาหมายของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล รวมไปถึงการท่ีโรงเรียนไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนักเรียนไดใชภาษาอังกฤษจริงนอกหองเรียน           

อยางหลากหลาย เชน การสอนพิเศษ การจัดคาย ทัศนศึกษาและการใหนักเรียนเขารวมการแขงขัน

ท้ังในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน เปนตน สอดคลองกับ 0พักตรพิไล  วงศละ (2560: 35) กลาววา 



128 

การประเมินเปนกระบวนการการท่ีจะตัดสินคุณคาของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไดมาจากการวัด          

โดยอาศัยวิธีการท่ีมีระบบแผนในการรวบรวมขอมูลสารสนเทศตาง ๆ แลวนําผลนั้นมาเปรียบเทียบกับ

เกณฑท่ีกําหนดไว เพื่อทําการประเมินหรือตัดสินวากิจกรรมนั้นมีผลเปนอยางไรดีหรือไมดี เหมาะสม

หรือไมเหมาะสม0 และแนวคิดของ 0สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2553: 117) ท่ีกลาวถึง 0การประเมินโครงการ

วาเปนกระบวนการท่ีกอใหเกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการและสารนิเทศในการตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 0ซึ่งสอดคลองกับ ภาวิณี วัดเมือง (2556: 128-135) ไดทําการประเมิน

โครงการหลักสูตรพิเศษหองเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) กรณีศึกษา โรงเรียน

บานโปงวัวแดง การบริหารโครงการมุงเนนไปท่ีความสําเร็จของนักเรียน มีการนิเทศกํากับและติดตาม

จากหนวยงานตนสังกัด มุงพัฒนาคุณภาพของนักเรียนรวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีสงเสริม

ความเปนเลิศใหกับผูเรียนอีกดวย นอกจากนี้ สุวรรณ บรรจง (2558: 77) ไดทําการประเมินโครงการ

เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบานกอกวิทยาคาร โดยใช CIPP Model ซึ่งผล

ประเมินดานกระบวนการพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เนื่องจากโครงการมีการวางแผน

เตรียมความพรอมหลาย ๆ ดานในการดําเนินการของโครงการเปนไปตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดไว 

การวางแผนดําเนินงานมีความชัดเจน ครูผูสอนดําเนินการสอน โดยเนนการปฏิบัติจริง มีการใช

อุปกรณท่ีเหมาะสมในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนและสอดคลองกับ ขวัญนภา  

อุณหกานต (2553: 83-85) ไดประเมินโครงการคุณธรรมนําความรูสูความดีของโรงเรียนตนแบบ                

นําความรูสูความดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา ดานกระบวนการ

โรงเรียนดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไว มีการวางแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน 

บุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานครบทุกกิจกรรมเปนไปตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด มีการประเมินผลสรุปผลการดําเนินงาน และพัฒนาอยางตอเนื่อง มีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก 

 ประเด็นท่ี 4 ดานผลผลิต (Product) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ท้ังในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ในวิชาภาษาอังกฤษ พบวา คะแนนเฉล่ียระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 สูงกวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ท้ัง 2 ปการศึกษา ในดานความพึงพอใจของ

รองผูอํานวยการโรงเรียน กลุมบริหารวิชาการ หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และครูผูสอนท่ีมีตอการดําเนินโครงการการจัดการเรียนการสอน

เปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ในดาน

ความคิดเห็นของนักเรียนตอโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และในดานความคิดเห็นของผูปกครอง
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ตอโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พบวา               

ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ช้ีใหเห็นไดวา โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2             

มีกระบวนการดําเนินการตามหลักการบริหาร PDCA โดยผูบริหาร ครู บุคลากร และผูมีสวนเกี่ยวของ

รวมกันวางแผนและกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการตามโครงการอยาง

เหมาะสม กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย แผนพัฒนาของโครงการ สามารถการดําเนินการโครงการ ให

เปนไปอยางอิสระและคลองตัว สรางเครือขายความรวมมือทางดานวิชาการท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ ผูบริหาร ครู และบุคลากรรวมกันสรุปผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตาม

โครงการผานทางเอกสารและนําเสนอตอท่ีประชุม รวมกันวิเคราะหปญหาและอุปสรรคการ

ดําเนินงานตามโครงการท่ีผานมา และจัดเรียงลําดับความสําคัญของปญหาเพื่อรวมกันหาแนวทางใน

การปรับปรุงแกไขและพัฒนาในลําดับตอไป นอกจากนี้ ผูบริหาร ครู และบุคลากรนําขอเสนอแนะท่ี

ไดจากการดําเนินงานท่ีผานมาไปปรับแผนกลยุทธการดําเนินงานอีกครั้ง เพื่อพัฒนาใหโครงการมี

คุณภาพมากข้ึน ท้ังนี้เปนเพราะวาผูบริหาร ครู และบุคลากรศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด

หลักการกระจายอํานาจ ระบบการบริหารจัดการแบบมุงเนนผูเรียน และหลักการบริหารจัดการ

โครงการท่ีเกี่ยวของ ผูบริหารสรางความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนของโครงการ สงเสริมใหครู

และบุคลากรสามารถการดําเนินการโครงการใหเปนไปอยางอิสระและคลองตัว ผูบริหารมีการสงเสริม

สนับสนุนจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ

โดยใชหลักการกระจายอํานาจโดยบุคลากรมีสวนรวมในคิด การตัดสินใจ และแกปญหาการ

ดําเนินงานภายในโครงการ ผูบริหาร ครู และบุคลากรท่ีมีสวนเกี่ยวของพัฒนาความรูความเขาใจและ

ทักษะดานการบริหารจัดการโครงการการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ ประสานความรวมมือท้ังภายในและภายนอกกับผูทรงคุณวุฒิในการขอความ

ชวยเหลือในพัฒนาโครงการรวมกัน ปฏิบัติตามโครงสรางระบบบริหารจัดการองคกรในการ

บริหารงานโครงการ มีการจัดทําคูมือการดําเนินงานท่ีครอบคลุมขอบขายงานของโครงการไวอยาง

ชัดเจน มีการจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ สถานศึกษา

สงเสริมสนับสนุนและประสานงานรวมกับองคกร ภาคี เครือขายในการดําเนินงานของโครงการ           

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2557) นําเสนอมาตรฐาน

การจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการ มาตรฐานท่ี 2 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน มีภาวะผูนําทางวิชาการ และส่ือสารภาษาอังกฤษได รวมท้ังบริหาร

โครงการการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการแบบมีสวนรวม 

สงผลใหผลผลิตของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
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บรรลุเปาหมายของโครงการท่ีวางไว ท้ังนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนมุงเนนไปท่ีผลสําเร็จของตัวผูเรียน 

ท้ังในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการมีทักษะภาษาอังกฤษท่ีเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ ความกลา

แสดงออกของตัวผูเรียนในการใชภาษาอังกฤษในท่ีสาธารณะ ท้ังนี้อาจเปนเพราะคุณภาพนักเรียน 

(Student Quality) ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปนกระบวนการ

ดําเนินการตามหลักการบริหาร PDCA โดยครูวางแผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตร และกิจกรรมอื่น ๆ ตามโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปนภาษาอังกฤษ จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ ตลอดจนเทคโนโลยีท่ี

เกี่ยวของในการนํามาใชกับกิจกรรมการเรียนการสอนใหพรอม ครูสงเสริมใหนักเรียนนําเสนอหนา           

ช้ันเรียนเปนภาษาอังกฤษอยางสม่ําเสมอเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีภาวะผูนํา และผูตามกลาแสดงออก 

ผูบริหาร ครู และบุคลากรรวมกันประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานวิชาการ และดานคุณลักษณะ

อันพึงประสงค และประเมินผลโครงการรวมกัน ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน รวมกันแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม พัฒนาความประพฤติผูเรียน รวมกันหาแนวทางการ

ปรับปรุง และพัฒนาตามขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการจัดการ

เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียน ซึ่งเกิดจากการท่ีครูผูสอนทําการศึกษาหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร และจัดการ

เรียนการสอนตามโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

ใหมีความเขาใจและสามารถนําไปสอนใหกับนักเรียนใหเขาใจได ครูสงเสริมใหนักเรียนแสดงออก            

ซึ่งความเปนไทยรักความเปนไทย เชน การแลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทยกับนักเรียนตางชาติ เปนตน 

สถานศึกษาสงเสริมใหนักเรียนนําภาษาอังกฤษไปใชในการประกอบอาชีพไดในอนาคต เชน การฝก

เสริมทักษะการเปนไกดนําเท่ียว เปนตน จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน เชน 

การเขาคายคุณธรรม จัดชมรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม มีรางวัลใหนักเรียนเก็บของไดแลวสงคืน

เจาของ เปนตน สงเสริมใหนักเรียน เขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการและทักษะ

ภาษาอังกฤษในระดับตาง ๆ เชน งานศิลปหัตถกรรม การแขงขันระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา การแขงขัน

กับตางประเทศ เปนตน สงเสริมใหนักเรียน มีความเขาใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถ

อยูรวมกันอยางมีความสุข เชน การศึกษาดูงานในตางจังหวัด ตางวัฒนธรรม เปนตน สงเสริมให

นักเรียนมีสวนรวมในการแกปญหา และทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนหรือสังคม เชน รณรงค

โครงการชุมชน สีเขียว ชุมชนปลอดยาเสพติด เปนตน สงเสริมใหนักเรียนสอบวัดความสามารถทาง

ภาษา โดยใชกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเปนสากล คือ Common European 

Framework of Reference for Languages (CEFR) สงเสริมใหนักเรียนสามารถใหขอเสนอแนะ 

แสดงความคิดเห็น วิพากษงานของเพื่อน ๆ เปนภาษาอังกฤษได สงเสริมใหนักเรียนใชเทคโนโลยี
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สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (2557) กลาววา การจัดการเรียนรูในแตละวิชาเปนภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการ

เรียนการสอนท่ีเนนทักษะการคิดระดับสูง ตามธรรมชาติของวิชา ครูออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใช

หลักการ เทคนิค พัฒนาทักษะการคิดระดับสูงและวิธีการสอน ตามธรรมชาติวิชา ในวิชาตาง ๆ โดย

คํานึงถึงความสามารถทางภาษาและความสามารถทางวิชาการท่ีแตกตางกันของนักเรียนแตละคน  

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีความหลากหลายตรงตามเปาหมายของโครงการ English Program 

สามารถพัฒนาความสามารถดานวิชาการ ทักษะการใชภาษาอังกฤษ เจตคติท่ีดีตอการเรียนรู

ภาษาอังกฤษ และเสริมสราง อัตลักษณของนักเรียน จัดบรรยากาศทางกายภาพการเรียนรูท่ีเอื้อตอ

การพัฒนาทักษะ การฟง การพูด การอาน การเขียน และสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมไทยและสากล

โดยใชภาษาอังกฤษ ท้ังในและนอกสถานศึกษา จัดบรรยากาศใหนักเรียนรูสึกวาไดรับการยอมรับ              

มีความปลอดภัย และกลาแสดงออก ทดสอบสมิทธิผลทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency) 

ของนักเรียน โดยใชแบบทดสอบมาตรฐานจากสถาบันท่ีไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ              

โดยเทียบเคียงระดับความสามารถกับกรอบ CEFR และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติกา เสนาจิตต 

(2560: 74-75) ซึ่งผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานตามโครงการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP) : กรณีศึกษา

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสงขลา โดยการทดสอบตามกรอบระดับ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษกรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ผูเรียนในระดับช้ัน

ประถมศึกษาป ท่ี 6 ของสถานศึกษาท้ัง 3 แหงมีความสามารถทางภาษาอยู ในระดับ A1 

(Breakthrough or Beginner) ซึ่งสามารถใชในชีวิตประจําวัน ไดตามหลักเกณฑเปาหมายท่ีผูเรียน

ควรไดรบั 

 นอกจากนี้ การเปดโอกาสใหผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน นักเรียนและผูปกครอง ไดมี       

สวนรวมในการดําเนินการและการประเมินผลผลิต จึงทําใหภาพรวมของการบริหารจัดการโครงการฯ                                 

มีความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2551: 93-95) ท่ีกลาววา การประเมิน 

ชวยใหทราบถึงผลผลิตของโครงการท้ังในดานท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงคควบคูกันไป ถึงแมวา              

การดําเนินโครงการตาง ๆ ลวนมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดผลผลิตท่ีพึงประสงคเปนหลัก แตในความเปน

จริงแลว ก็อาจจะมีผลผลิตบางสวนท่ีไมพึงประสงคเกิดตามมาดวย และสอดคลองกับ สุวรรณ บรรจง 

(2558: 77) ไดทําการประเมินโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบานกอก

วิทยาคารโดยใช CIPP Model ซึ่งผลประเมินดานผลผลิต พบวา โครงการมีวิสัยทัศน เปาหมายและ

แผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน จึงสงผลใหโครงการเกิดความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคของโครงการท่ีต้ัง

ไว นอกจากนี้ยังสอดคลองกับประมวลศิลป วิทยา (2556: 97-100) ท่ีไดประเมินโครงการหองเรียน

พิเศษนํารอง โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยใช CIPP MODEL ผลการศึกษาดานผลผลิต 
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(Product) ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเขารวมโครงการในดานความสามารถดานวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเจตคติท่ีดี ในการเรียน รวมท้ังความพึงพอใจของโครงการนี้เพื่อนํามาพิจารณาตรงตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม ซึ่งมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และ ชารดา  จิตตอํามาตย 

(2560: 84-85) ไดศึกษาการประเมินโครงการสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมเรียนรูและการ

บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนเหลาฝาย

ผดุงวิทย จังหวัดหนองคาย พบวา ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรม

เรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)          

ดานผลผลิต โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนกอนเขารวมโครงการกับหลังเขารวมโครงการ

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พบวา แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยหลังการเขารวมโครงการมีคะแนนความคิดเห็นตอประเด็นคําถาม

สูงกวากอนเขารวมโครงการ อาทิ ผูบริหารใหการสนับสนุนสงเสริมโครงการอยางตอเนื่อง ครูรวม

สนับสนุน และมีสวนรวมในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ โรงเรียนมีคลินิกท่ีปรึกษา

ดานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน อยางเหมาะสม นักเรียนเห็นคุณคาของโครงการจัดการเรียนการ

สอนเปนภาษาอังกฤษ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มาเรียม นิลพันธุ และคณะ (2559: 

บทคัดยอ) ศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาวิทยากร แกนนําการจัดการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English 

Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (กลุมการพัฒนา ณ ประเทศสิงคโปร) ตาม

โครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมา

เส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการสอนของครูผูสอน

วิชาวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมอยูในระดับมาก  

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) ระดับโรงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของ

นักเรียนกอนและหลังการดําเนินการของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนหลังเขารวมโครงการนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของพิพัฒน เจริกวรรธะ (2553: 119-142) ท่ีประเมินหลักสูตรการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม พบวา นักเรียนซึ่งเปนผลผลิตมีความมั่นใจในการใช

ภาษาอังกฤษโตตอบกับครู สนทนาดวยภาษาอังกฤษท่ีใชในชีวิตประจําวันได และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ พลภัทร ศรีวาลัย (2561: 140-142) ไดศึกษาการประเมินโครงการหองเรียนพิเศษ 

(English Program) ของโรงเรียนสิริรัตนาธร โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CSE 

ของอัลคิน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนหองเรียนพิเศษ (English 
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Program) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท้ัง 3 ระดับช้ันสูงกวา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนหองเรียนปกติอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05           

ท้ังสามระดับช้ัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการประเมินครั้งนี้ มีขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใชประโยชน และทําการประเมินครั้ง

ตอไป ดังตอไปนี้  

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการประเมินไปใช 

   1.1 ควรมีการกําหนดบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบของบุคคลท่ีรับผิดชอบใหชัดเจน 

ควรมีการต้ังทีมงานในการติดตามผล และประเมินผลโครงการเปนระยะ ๆ  ใหชัดเจน และนําผลการ

ประเมินในแตละระยะมาเปนขอมูลในการปรับปรงุในการดําเนินงานข้ันตอไป 

 1.2 ผูบริหารโรงเรียนควรใหความสําคัญตอการดําเนินการของกิจกรรมหรือโครงการ           

ตาง ๆ อยางตอเนื่องและจริงจัง หาทางสงเสริม สนับสนุนใหคณะครูไดมีสวนรวมในการแสดง                    

ความคิดเห็น รวมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

 1.3 จากผลการประเมินนี้ จึงควรมีการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 อยางตอเนื่องตอไป 

 1.4 ควรมีการนําผลการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

เช่ือมโยงกับการประเมินอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียนในดานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก

สถานศึกษา ตลอดจนกรอบการพัฒนาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ เปนตน  

 2. ขอเสนอแนะในการประเมินตอไป  

 2.1 การประเมินโครงการครั้งนี้ ผูรายงานศึกษาเฉพาะโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ในภาพรวม จึงควรมีการศึกษาตามขนาดของโรงเรียน ซึ่งมีบริบทท่ีแตกตางกัน  

 2.2 การประเมินโครงการครั้งนี้ ผูรายงานประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 โดยใชทฤษฎี CIPP Model จึงควรมีการศึกษาโดยใชทฤษฎีอื่น ๆ ในการประเมิน  

 2.3 ควรมีการประเมินโครงการเชิงสัมพันธเปรียบเทียบระหวางโครงการท่ีมีรูปแบบใน

การดําเนินงานท่ีมีลักษณะแบบเดียวกัน  
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