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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ผู้รายงาน : นางศุภรินทร์ พรมรินทร์
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2562
การประเมิ น โครงการครั้ ง นี้ ท าการประเมิ น ตามรู ป แบบซิ ปป์ (CIPP Model)
โดยมีวัตถุประสงค์การประเมิน ประกอบด้วย 1) เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม 2) เพื่อประเมิน
ด้านปั จจัยนาเข้า 3) เพื่อประเมิน ด้านกระบวนการ และ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิ ต ของโครงการ
พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อสารภาษาอั งกฤษด้ ว ยการจั ดการเรียนรู้ แ บบ EIS ของโรงเรีย นด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ผู้ให้ ข้อมูล ที่ ใช้ในการประเมิ น ครั้งนี้ ประกอบด้ว ยคณะกรรมการบริห ารฝ่ ายวิช าการ
จานวน 27 คน คณะกรรมการดาเนินโครงการ จานวน 21 คน ครูผู้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS (English For Integrated
Study)ปีการศึกษา 2559 จานวน 53 คน ปีการศึกษา 2560 จานวน 52 คน นักเรียน ปีการศึกษา
2559 จานวน 318 คน และปีการศึกษา 2560 จานวน 317 คน นักเรียนได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น
(Stratified Random Sampling) และผู้ ป กครองเป็ น ผู้ ป กครองของนั ก เรี ย นที่ เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ปีการศึกษา 2559 จานวน 318 คน และปีการศึกษา 2560 จานวน 317 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบสอบถามและแบบรวบรวมผลการประเมิน มีจานวน 10
ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง แยกตามขั้นตอนของการประเมินและนามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.),ค่าความถี่และร้อยละ
ผลการประเมินโครงการในแต่ละด้านดังนี้
1. ด้ า นสภาพแวดล้ อ มของโครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษด้ ว ย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้คะแนนรวม 9.0 จากคะแนนเต็ม 10 โดยผลศึกษาสภาพ
ปัจ จุบั น พบว่า สภาพแวดล้อมภายใน ถือเป็นจุดแข็งและสภาพแวดล้ อมภายนอก ถือเป็นโอกาส
ด้ า นความเหมาะสมของวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด และมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด
รองลงมา คือ ความพร้อมของสถานศึกษาในการดาเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก ส่วนความต้องการ
จาเป็น อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด
2.ด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการกับโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้ว ยการจั ด การเรี ย นรู้รู ป แบบ EIS ของโรงเรีย นด ารงราษฎร์ส งเคราะห์ จังหวัดเชีย งราย พบว่า
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้ คะแนนรวม 8.40 จากคะแนนเต็ม 10
โดยตัวชี้วัดความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนอยู่ในระดับมาก
และมีค่าเฉลี่ย สู งที่สุ ด รองลงมา คือ ความเหมาะสมและความชัดเจนของวิธีการดาเนินกิจกรรม
อยู่ ในระดับ มาก ส่ ว นจ านวนและคุ ณ ภาพของบุ คลากรที่ รับ ผิ ด ชอบ อยู่ ในระดั บ มากเช่ น กัน และ
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
3. ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดาเนิน โครงการพัฒ นาทักษะ
การสื่ อ สารภาษาอั งกฤษด้ ว ยการจัด การเรีย นรู้รูป แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์
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จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม พบว่า ปีก ารศึกษา 2559 อยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2560
อยู่ ในระดับ มากเช่น กัน โดยปี การศึกษา 2559 พบว่า การดาเนิน งาน (Do) อยู่ในระดั บมากและ
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การวางแผน (Plan) อยู่ในระดับมาก ส่วนการนาผลไปปรับปรุงพัฒนา
(Action) อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด และปี ก ารศึ ก ษา 2560 พบว่า การด าเนิ น งาน
(Do) อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ การวางแผน (Plan)และการติดตาม
ประเมิน ผล (Check) อยู่ในระดับ มาก ส่วนการนาผลไปปรับปรุงพัฒ นา (Action) อยู่ในระดับมาก
เช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด
4. ผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
ดังนี้
4.1 ผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559
เมื่ อ พิ จ ารณาแยกกิ จ กรรมหลั ก พบว่ า กิ จ กรรมหลั ก ตามโครงการจ านวน 3 กิ จ กรรมหลั ก
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ จ านวน 3 กิ จ กรรมหลั ก เมื่ อ พิ จ ารณ าแยกรายกิ จ กรรมย่ อ ย พบว่ า
กิจ กรรมย่ อย จานวน 9 กิจ กรรม บรรลุเป้ าหมายที่กาหนด 9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 และ
ปี ก ารศึ ก ษา 2560 เมื่ อ พิ จ ารณาแยกกิ จ กรรมหลั ก พบว่ า กิ จ กรรมหลั ก ตามโครงการจ านวน
3 กิจกรรมหลัก บรรลุวัตถุประสงค์ จานวน 3 กิจกรรมหลั ก เมื่อแยกพิจารณาแยก รายกิจกรรมย่อย
พบว่า กิจกรรมย่อย จานวน 9 กิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่กาหนด 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 88.89
โดยกิจกรรมย่อยที่ไม่บรรลุเป้าหมายที่กาหนด คือ กิจกรรมย่อมที่ 1.2 กิจ กรรมย่อยค่าย Thailand
ASEAN
4.2 ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยปีการศึกษา 2559 พบว่า ใช้คาศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน อยู่ในระดับ
มากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ใช้ประโยคคาถามสั้นๆง่ายๆในการสนทนา ตั้งคาถาม
ให้ นั ก เรี ย นตอบ อยู่ ในระดั บ มาก ส่ ว นส่ ง เสริ ม นั ก เรี ย นแสดงความคิ ด เห็ น เป็ น ภาษาอั ง กฤษ
อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด และปีการศึกษา 2560 พบว่า ใช้คาศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ใช้ประโยคคาถาม
สั้นๆง่ายๆในการสนทนา ตั้งคาถาม ให้นักเรียนตอบ อยู่ในระดับมาก ส่วนส่งเสริมนักเรียนนาเสนองาน
เป็ น ภาษาอั งกฤษ อยู่ ในระดั บ มากเช่ น กั น และมี ค่ าเฉลี่ ย ต่ าสุ ด และด้านรางวัล ที่ ค รูผู้ จั ด กิ จกรรม
การเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS ได้ รั บ
ปีการศึกษา 2559 จานวน 14 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 26.42 ปีการศึกษา 2560 จานวน 33 รางวัล
คิดเป็นร้อยละ 63.46 โดยปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลมากกว่าปีการศึกษา 2559
4.3 ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS ของโรงเรี ย นด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์ จั ง หวั ด เชี ย งราย แยกตามระดั บ ชั้ น
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ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดและปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุ ดเช่น กัน โดยปี การศึกษา 2559 พบว่า ม.5 ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมากที่ สุ ดและ
มี ค่ าเฉลี่ ย สู งที่ สุ ด รองลงมา คื อ ม.4 ปี ก ารศึ กษา 2559 อยู่ในระดั บ มากที่ สุ ด เช่น กัน ส่ ว น ม.1
ปี ก ารศึ ก ษา 2559 อยู่ ในระดั บ มากและมี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด และปี ก ารศึ ก ษา 2560 พบว่ า ม.5
ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้นเป็น ม.6 ปีการศึ กษา 2560 อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
รองลงมา คือ ม.4 ปี การศึกษา 2559 เลื่ อนชั้นเป็น ม.5 ปี การศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากที่ สุ ด
เช่น กัน ส่ ว น ม.2 ปี ก ารศึก ษา 2559 เลื่ อนชั้น เป็น ม.3 ปี การศึกษา 2560 อยู่ในระดับ มากและ
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
เมื่อแยกตามทักษะการสื่อสาร ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
และปี ก ารศึ ก ษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด เช่ น กั น โดยปี ก ารศึ ก ษา 2559 พบว่ า
การฟั ง-เข้าใจและปฏิ บั ติ ตาม อยู่ ในระดับ มากที่ สุ ดและมีค่าเฉลี่ ย สู งที่ สุ ด รองลงมา คื อ การพู ด
การสื่อสาร/ถามตอบในห้องเรียน อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนการนาเสนอ/เน้นการพูด อยู่ใน
ระดับ มากและมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด และปีการศึกษา 2560 พบว่า การฟัง-เข้าใจและปฏิบัติตาม อยู่ใน
ระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การพูด-การสื่อสาร/ถามตอบในห้องเรียน อยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด ส่ ว นการน าเสนอ/เน้ น การพู ด อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด เช่ น กั น และมี ค่ าเฉลี่ ย ต่ าสุ ด
ส่วนด้านนักเรียนได้รับรางวัลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ปีการศึกษา 2559 รวมจานวน 31 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.0112 ปีการศึกษา
2560 รวมจ านวน 29 รายการ คิดเป็ นร้อยละ 0.0105 โดยปีการศึกษา 2560 รางวัล ระดับชาติ
จานวน 11 รางวัลมากกว่าปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีจานวน 9 รางวัล
4.4 ผลผลิ ต ด้ า นความพึ ง พ อใจของครู นั ก เรี ย น ผู้ ป กครอง นั ก เรี ย น และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์ส งเคราะห์ จั งหวัด เชี ยงราย พบว่ า
ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดเช่นกัน โดยผลการประเมินความพึงพอใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเมื่อแยกพิจารณา
ตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ต่อการดาเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจของครู
ที่ มี ต่ อ การด าเนิ น โครงการ อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด เช่ น กั น ส่ ว นความพึ งพอใจของนั ก เรีย นที่ มี ต่ อ
การดาเนินโครงการ อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด
ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้คะแนน
รวม 93.40 จากคะแนนเต็ม 100 เมื่อแยกเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด โดยผลผลิต
ของโครงการ ได้คะแนนสูงสุดคือ 60 จากคะแนนเต็ม 60 รองลงมา คือ กระบวนการ ได้คะแนน 16
จากคะแนนเต็ม 20, สภาพแวดล้อม และปัจจัยนาเข้า ได้คะแนน 8.4 จากคะแนนเต็ม 10 ตามลาดับ
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โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS
ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียน
ด้ านทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั งกฤษและส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ครู ด้ านการจั ด การเรีย นรู้ รูป แบบ EIS
การดาเนิ น โครงการได้รั บ งบประมาณจากสนั บสนุนจากผู้ ปกครอง สมาคมผู้ป กครองและครูของ
โรงเรีย นดารงราษฎร์ส งเคราะห์ โดยผลการดาเนินโครงการในครั้งนี้ส ามารถพั ฒ นานักเรียนให้ มี
ทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษที่เพิ่ มสูงขึ้น และครูมี ระดับคุณ ภาพการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ EIS
ที่ เพิ่ ม สู งขึ้น เช่น กั น โดยผู้ ที่ มีส่ ว นเกี่ ยวข้อ งกั บ การจัด การศึ กษามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาคุณ ภาพ
นักเรียน ร่วมทั้งส่งเสริมสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างเพียงพอและมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการ จนโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่กาหนดทุกด้าน
การดาเนินโครงการในครั้งนี้ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับ งานอื่นของโรงเรียนและเป็นแบบอย่างให้
โรงเรียนอื่นในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ซึง่ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน
ขอกราบขอบพระคุณ นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 , ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อานวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม,นายอดุลย์ นันท์บัญชา
ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์ , ดร.ปรมิ น ทร์ อริ เดช อาจารย์ สาขาการบริ ห าร
การศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ เชี ย งราย , นายบุ ญ เพิ่ ม จอมใจหาญ ครู โรงเรีย นด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ ยวชาญพิจารณาการสร้างแบบสอบถามและแบบรวบรวมข้อมูล ที่ใช้
ในการประเมินครั้งนี้ ตลอดจนได้ให้แนวคิด คาแนะนา ด้วยความทุ่มเทและเอาใจใส่ด้วยดีตลอดมา
ผู้ประเมินมีความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง
ขอขอบคุณนางปิยพร ณ ลาปาง เจ้าของโครงการ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น พื้ น ฐานของโรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์ ที่ ให้ ความร่ว มมื อ
ในการดาเนิ น การประเมิ น โครงการ อนุ เคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และตอบแบบสอบถาม
ได้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นอย่างดียิ่ง
คุณ ค่าและประโยชน์ อัน พึ งมี จากการประเมิน โครงการฉบั บ นี้ ผู้ ป ระเมิ น ขอมอบเป็ น
กตเวทิตาแด่บิดา มารดา ผู้มีพระคุณ บูรพาจารย์และคณะครูทุกท่าน ตลอดจนลูกที่ให้กาลังใจด้วยดี
ตลอดมา
ศุภรินทร์ พรมรินทร์
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สำรบัญ
สำรบัญตำรำง
สำรบัญภำพ
บทที่ 1 บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
วัตถุประสงค์กำรประเมิน
ควำมสำคัญของกำรประเมิน
ขอบเขตกำรประเมิน
1.ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
2.ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
3.ระยะเวลำกำรประเมินโครงกำร
นิยำมศัพท์เฉพำะ
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
บทที่ 2 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
1.1 ควำมหมำยของกำรสื่อสำร
1.2 กำรสอนภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
1.2.1 ควำมหมำยของกำรสอนภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
1.2.2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
1.2.3 หลักกำรสอนและแนวทำงกำรสอนภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
1.2.4 กำรพูดเพื่อกำรสื่อสำร
2.กำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS
2.1 ควำมเป็นมำของกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS
2.2 ควำมหมำยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS
2.3 กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS เพื่ อ กำรพั ฒ นำทั ก ษะกำรสื่ อ สำรของ
โรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์
3.กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
3.1 ควำมหมำยของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
3.2 จุดมุ่งหมำยของกำรสอนแบบบูรณำกำร
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3.3 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
3.4 ประโยชน์ของกำรจัดกำรสอนแบบบูรณำกำร
4.นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
4.1 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555-2559)
4.2 นโยบำยของรัฐบำล
4.3 นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
4.4 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์โรงเรียนของโรงเรียน
ดำรงรำษฎร์สงเครำะห์
5. แนวคิดเกี่ยวข้องกับกำรประเมินโครงกำร
5.1 ควำมหมำยของกำรประเมินโครงกำร
5.2 ประเภทของกำรประเมินโครงกำร
5.3 ควำมสำคัญของกำรประเมินโครงกำร
5.4 รูปแบบของกำรประเมินโครงกำร
5.5 รูปแบบกำรประเมินโครงกำรแบบซิปป์ (CIPP Model)
6.ควำมพึงพอใจ
6.1 ควำมหมำยควำมพึงพอใจ
6.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ
7.งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินกำรประเมินโครงกำร
1.รูปแบบกำรประเมินโครงกำร
1.1 รูปแบบกำรประเมิน
1.2 ขั้นตอนกำรประเมิน
2. กำรกำหนดค่ำน้ำหนักและเกณฑ์กำรประเมิน
3.ขั้นตอนกำรดำเนินกำรประเมินโครงกำร
3.1 ขั้ น ตอน 1 ประเมิ น สภำพแวดล้ อ มโครงกำรพั ฒ นำทั ก ษะกำรสื่ อ สำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์
สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
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3.2 ขั้นตอน 2 ประเมินควำมเหมำะสมและควำมเพียงพอของปัจจัยนำเข้ ำของ
โครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ
EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
3.3 ขั้ น ตอน 3 ประเมิ น กระบวนกำรด ำเนิ น โครงกำรพั ฒ นำทั ก ษะกำรสื่ อ สำร
ภำษำอั ง กฤษด้ ว ยกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ รู ป แบบEIS ของโรงเรี ย นด ำรงรำษฎร์
สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
3.4 ขั้นตอน 4 ประเมินผลผลิตของโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัด
เชียงรำย
4.สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผลกำรประเมินโครงกำร
ตอนที่ 1 ผลกำรประเมินสภำพแวดล้อมของโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์
สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ตอนที่ 2 ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมและเพียงพอของปัจจัยนำเข้ำของโครงกำร
พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS
ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ตอนที่ 3 ผลกำรประเมินกระบวนกำรดำเนินโครงกำรเกี่ยวกับกำรวำงแผน
กำรดำเนินกำรกำรติดตำมประเมินผล และกำรนำผลไปปรับปรุงพัฒนำ
ตอนที่ 4 ผลกำรประเมินผลผลิตของโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์
จังหวัดเชียงรำย
4.1 ผลกำรดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบEIS
4.2 ข้อมูลกำรวิเครำะห์ผลผลิตด้ำนคุณภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ข องครู
เพื่อพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอั งกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบEIS
ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
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4.3 ข้อมูลผลผลิตด้ำนคุณภำพของนักเรียนด้ำนทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS
4.4 ข้อมูลกำรวิเครำะห์ผลผลิตด้ำนควำมพึงพอใจของครู นักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีต่อ
กำรดำเนิน
ผลกำรประเมินโครงกำรในภำพรวม
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
1.สรุปผลกำรประเมิน
2.อภิปรำยผลกำรประเมิน
3.ข้อเสนอแนะ
4.กำรนำผลกำรประเมินโครงกำรไปปฏิบัติและเผยแพร่
บรรณำนุกรม
ภำคผนวก
ภำคผนวก ก โครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำร
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัด
เชียงรำย
ภำคผนวก ข รำยนำมผู้เชี่ยวชำญและหนังสือขอควำมอนุเครำะห์
ภำคผนวก ค ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือประเมินโครงกำร
ภำคผนวก ง เครื่องมือประเมินโครงกำร
ภำคผนวก จ ค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability)ของเครื่องมือประเมินโครงกำร
ภำคผนวก ฉ ผลกำรประเมินโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์
สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ภำคผนวก ช รำงวัลของครูและนักเรียนที่เกิดจำกกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS
ภำคผนวก ซ ภำพกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์
สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ภำคผนวก ฌ รำยชื่อครูผู้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS
ภำคผนวก ญ เอกสำรหลักฐำนกำรเผยแพร่ผลงำน

หน้ำ
148
152
165
168
172
183
184
186
193
254
257
279
306
312
322
342
349
354

ฌ

สารบัญตาราง
ตำรำง 2.1 สรุปประเภทกำรประเมินตำมช่วงเวลำเพื่อเอื้อต่อกำรประเมินและ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
ตำรำง 2.2 แสดงรูปจำลองแบบซิปป์ ( CIPP Model ) จำแนกตำมวัตถุประสงค์
วิธีกำร และควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจในกระบวนกำรเปลี่ยนแปลง
ตำรำง 2.3 แสดงวิธีกำร และ เทคนิคที่ใช้ในกำรประเมินโดยใช้ซิปโมเดล (CIPP
Model )
ตำรำง 2.4 แสดงควำมสัมพันธ์ของแบบกำรประเมินทั้ง 4 แบบกับกระบวนกำร
ตัดสินใจและกำรอธิบำย
ตำรำง 3.1 แสดงกรอบแนวคิดกำรประเมินโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์
สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย โดยใช้รูปแบบกำรประเมินแบบซิปป์(CIPP )
ตำรำง 3.2 ค่ำน้ำหนักและเกณฑ์กำรประเมินของแต่ละประเด็นและตัวชี้วัด
ตำรำง 3.3 เกณฑ์ประเมินทักษะกำรสื่อสำรของนักเรียนจำกกำรเรียนรู้รูปแบบEIS
ตำรำง 3.4 กำหนดระยะเวลำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตของ
โครงกำร
ตำรำง 4.1 ผลศึกษำสภำพปัจจุบันของกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรง
รำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ตำรำง 4.2 ผลกำรศึกษำเอกสำรเกี่ยวกับควำมต้องกำรจำเป็นในกำรดำเนินโครงกำร
พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS
ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ตำรำง 4.3 ผลกำรประเมินสภำพแวดล้อมของโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรง
รำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ตำรำง 4.4 ระดับควำมต้องกำรจำเป็นในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะกำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียน
ดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ตำรำง 4.5 ควำมพร้อมของสถำนศึกษำในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะกำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียน
ดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย

หน้ำ
51
63
65
66
85
88
106
110
116
120
121
122
123

ญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตำรำง 4.6 ควำมเหมำะสมของวัตถุประสงค์ของโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรง
รำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ตำรำง 4.7 ควำมสอดคล้องของกิจกรรมตำมโครงกำรกับโครงกำรพัฒนำทักษะกำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียน
ดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ตำรำง 4.8 ปัญหำและข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินสภำพแวดล้อมของโครงกำร
พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS
ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ตำรำง 4.9 ผลกำรประเมินปัจจัยนำเข้ำของโครงกำรกับโครงกำรพัฒนำทักษะ
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียน
ดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ตำรำง 4.10 ผลกำรประเมินปัจจัยนำเข้ำของโครงกำรกับโครงกำรพัฒนำทักษะ
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียน
ดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ตำรำง 4.11 ปัญหำและข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินปัจจัยนำเข้ำของโครงกำรกับ
โครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ตำรำง 4.12 ผลกำรประเมินกระบวนกำรดำเนินโครงกำรกับโครงกำรพัฒนำทักษะ
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียน
ดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ตำรำง 4.13 ควำมเหมำะสมของกระบวนกำรดำเนินโครงกำรกับโครงกำรพัฒนำ
ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของ
โรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ตำรำง 4.14 ปัญหำและข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินควำมเหมำะสมของ
กระบวนกำรดำเนินโครงกำรกับโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรง
รำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย

หน้ำ
123
124
125
126
127
128
129
129
130

ฎ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตำรำง 4.15 ผลกำรประเมินผลผลิตของโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วย
กำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัด
เชียงรำย
ตำรำง 4.16 ผลกำรดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วย
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบEIS ปีกำรศึกษำ 2559
ตำรำง 4.17 ผลกำรดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วย
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบEIS ปีกำรศึกษำ 2560
ตำรำง 4.18 ระดับกำรปฏิบัติของครูด้ำนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์
สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ตำรำง 4.19 ปัญหำและข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ของครูเพื่อพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ
EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ตำรำง 4.20 รำงวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ
ตำรำง 4.21 คุณภำพของนักเรียนด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้
รูปแบบ EIS แยกตำมระดับชั้น
ตำรำง 4.22 คุณภำพของนักเรียนด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย แยกตำม
ทักษะกำรสื่อสำร
ตำรำง 4.23 ปัญหำและข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพของนักเรียนด้ำนทักษะกำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียน
ดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ตำรำง 4.24 นักเรียนได้รับรำงวัลที่เกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS
ตาราง 4.25 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลระดับควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะกำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรง
รำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย

หน้ำ
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สารบัญตาราง (ต่อ)
ตำรำง 4.26 ระดับควำมพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีต่อกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์
สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ตำรำง 4.27 ระดับควำมพึงพอใจของครูที่มีต่อกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์
สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ตำรำง 4.28 ระดับควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะกำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียน
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นสังคมแห่งข้อมูลและการสื่อสาร มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรม เพื่อให้ ทัน กับ การเปลี่ยนแปลง ประเทศต่างๆ
จึงเร่งพัฒนาคนในชาติให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เพียงพอกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับกับ
อาชี พ ในอนาคต โดยเฉพาะด้ า นการใช้ ภ าษาในการสื่ อ สาร ภาษาอั ง กฤษถื อ เป็ น ภาษากลาง
ในการสื่อสาร และสามารถใช้ เป็ นช่องทางในการเรียนรู้ และเพื่ อการสร้างอาชีพ ได้และการศึกษา
ถื อ เป็ น พื้ น ฐานในการสร้ า งเข็ ม แข็ ง ในด้ า นต่ า งๆของประเทศในอนาคต ประเทศที่ อ่ อ นด้ อ ย
ภาษาอังกฤษจะทาให้การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นไปด้วยความยากลาบากและล่าช้า ดังนั้น
การให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คื อ การพั ฒ นาเยาวชนหรือ ผู้ เรี ย น ได้ มี ค วามรู้
ความเข้ า ใจ ภาษาอั ง กฤษและวั ฒ นธรรมเจ้ า ของภาษา อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และมีความมั่นใจในการสื่อสาร ผู้เรียนจะต้องได้รับ
การฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาทั้งในและนอกห้องเรียน
จากสถานการณ์ ที่ประเทศมีความต้องการกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจานวน
มาก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ สถาบัน IMD
(The International Institute for Management Development) นาเสนอตัวชี้วัดสมรรถนะการ
แข่ งขั น ประเทศไทยในเวที ส ากลเมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น โดยภาพรวม พ.ศ.2557
ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 29 และพ.ศ.2558 อยู่ในอันดับที่ 30 ตกลงมา 1 อันดับและด้านการศึกษา
(Education) อยู่ในอันดับที่ 48 ซึ่งต่ากว่าค่ามัธยฐาน นั้นแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการแข่งขัน
และการศึกษาของไทยยังต้องเร่งพัฒนา และจากข้อมูลแรงงานของ พบว่า แรงงานของประเทศไทย
ปี พ.ศ.2557 มีจานวน 38.58 ล้านคน แต่มีจานวนแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียง 3.79
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.82 เป็นผู้ที่จบการศึกษาและทางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คิดเป็ น ร้อ ยละ 46.2 (ส านั กงานเลขาธิก ารสภาการศึก ษา,2559:47-49) จะเห็ น ว่าตลาดแรงงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยยังไม่สามารถรองรับแรงงานที่มีอยู่หรือแรงงานที่มีอยู่ไม่มี
คุณ ภาพเพีย งพอ ดังนั้ น การพัฒ นาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒ นาทั กษะ
กาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นสิ่งสาคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยการเตรี ย มความพร้อ มด้ า นบุ ค ลากรของประเทศ ต้ อ งพั ฒ นาทั้ ง ด้ านความรู้
เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงทักษะความสามารถด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ให้เพียงพอเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนในอนาคต
ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้ก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งให้มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งต้องสนองต่อการดารงชีวิตของประชาชน เพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
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การเปลี่ ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ ง ชาติ .
2554: 13-14) และนโยบายรัฐบาลของนายประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ ความส าคัญ
กับการจัดการศึกษา โดยกาหนดให้มีการปฏิ รูปการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ ส่งเสริมให้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้ม
การจ้างงานในอนาคต โดยปรับกระบวนการเรียนและหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม บูรณาการ
ความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้
การแก้ปัญหา โดยเน้นความร่วมมือระหว่าง ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน (ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี.2557) ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ในสั งคมไทย โดยให้ ความส าคัญ กับการสร้างความเท่าเทียม พั ฒ นาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ในการดาเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้กาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา
เพื่อเตรียมกาลังคนให้พร้อมในด้านขาดแคลน มีการพัฒ นาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษาและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา รองรั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ โดยใช้ วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมเป็ น ฐานการพั ฒ นา สนั บสนุน กิจกรรมที่เป็น การส่ งเสริมการวิจัย พั ฒ นาและการสร้าง
นวัตกรรมในสถาบันการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2557: 23)
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4 มาตรา 24 (2) – (3) กล่าวไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ต้องจัดกิจกรรมโดยฝึกทักษะการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพื่อป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาและจั ดกิจกรรม ให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ จริง ฝึกปฏิบัติ
ให้ ท าได้ คิ ด เป็ น จั ด การเรี ย นการสอนโดยผสมผสานความรู้ ด้ า นต่ า งๆ อย่ า งได้ สั ด ส่ ว นสมดุ ล
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรจัดกิจกรรมในลั กษณะบูรณาการ ผสมผสานความรู้ด้านต่า งๆ
อย่ างสมดุ ล ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ป รับ ปรุ งหลั ก สู ต รให้ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ แ ละ
สนองต่อท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง สอดคล้องกับ ศักยภาพของโรงเรียนและบริบทของท้องถิ่น
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ ส ามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ประยุ ก ต์ ใ ช้
กับสถานการณ์และทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ
ที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ การสื่อสารและเตรียมความพร้อมในจ้างงานในอนาคต อีกทั้งยังให้ความสาคัญ
กับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยในปี พ.ศ.2555 ส่งเสริมให้เป็นปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ
โดยหวังให้ เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้น เพื่อยกระดับให้เท่าเทียมกับประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกได้กาหนดให้ 1 วันใน 1 สัปดาห์เป็นวันภาษาอังกฤษให้จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เช่น
มุมภาษา หรือการประกวดแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน
ครู อาจารย์ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตลอดจนให้ ข้ า ราชการในสั งกั ด 14 ล้ า นคน ได้ ฝึ ก การใช้
ภาษาอั ง กฤษ พร้ อ มก าหนดให้ เ ป็ นปี แ ห่ ง การพู ด ภาษาอั ง กฤษของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้คนไทยมีความพร้อมเรื่องภาษาก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
โรงเรี ย นด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์ ได้ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาโดยเตรีย มนั ก เรี ย นให้ พ ร้อ มกั บ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ รองรับการออกสู่แรงงานและการประกอบ
อาชี พ ในอนาคต โดยพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี คุณ ภาพและมาตรฐาน ตามวิสั ย ทั ศ น์ ของโรงเรียนที่ ว่ า
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เป็นผู้นาในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณภาพ จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ (แผนกลยุทธ์โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ ,2558 : 7) และจากการที่
โรงเรี ย นเข้ า ร่ ว มโครงการโรงเรี ย นมาตรฐานสากล ได้ ใช้ แ นวทางของการพั ฒ นาของโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล พัฒ นาการบริห ารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้เป็นกลไกสาคัญในการผลักดัน
การพัฒ นาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ซึ่งเป้าหมายสาคัญคือ คุณภาพของนักเรียน โดยแนวการจัด
การเรี ย นรู้ ในโรงเรี ย นมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) คื อ การจั ด การเรี ย นรู้
ที่ เน้ น ให้ นั กเรี ย นมี คุ ณ ลั กษณะที่ พึ งประสงค์ ในฐานะพลเมื องของชาติ พลโลก ยกระดั บ คุณ ภาพ
การจัดการเรียนการสอนด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีศักยภาพ คือ 1) ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี มีผลการเรียนดี
เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ นานาชาติ สามารถศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น 2)การสื่ อ สารสองภาษา
( Communication ) พัฒนานักเรียนให้ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศอื่นๆ เป็น ที่ยอมรับจากสถาบันทางภาษา 3)ล้าหน้าทางความคิด( Thinker)
พัฒ นานั กเรีย นให้ มีความใฝ่ รู้ สร้างสรรค์กล้ าเผชิญ ความเสี่ ยง คิดได้ในระดั บ สู ง มีเหตุผ ลรู้จั กคิ ด
วิเคราะห์ วิจารณ์ สั งเคราะห์ และประเมินค่าได้ดี ตลอดจนแก้ปัญหา จัดการกับความซับซ้อนได้
4)ผลิ ตผลงานอย่างสร้างสรรค์ ( Innovation ) สามารถจัดลาดับความสาคัญ วางแผนและบริห าร
จัดการสู่ความสาเร็จ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ได้อย่างกว้างขวาง สามารถผลิตผลงานที่
เห มาะสม มี คุ ณ ภ าพ สู ง และ5)ร่ ว มกั น รั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ สั ง คมโลก( Global Citizenship )
มีความตระหนั กรู้ ส ถานการณ์ โลก สามารถเรียนรู้และจัดการความซับซ้ อน มี ความรู้ความเข้ าใจ
วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ของไทยและของนานาชาติ (ฐิ ติย า เรือ นนะการและคณะ.
2559:43-44) ทุกฝ่ายและทุกงานของโรงเรียนต้องเร่งพัฒนาระบบงาน พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และพัฒนานักเรียน พร้อมทั้งต้องร่วมกันดาเนินการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
โรงเรียน บริบทท้องถิ่นและการจ้างงานของท้องถิ่นในอนาคต ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดชายแดน
มีภูมิประเทศติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่ง
เชี ย งรายเป็ น เมื อ งหน้ า ด่ า นในการรับ สิ น ค้ า มาจากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เป็ น จั ง หวัด ที่ มี ก าร
ท่ อ งเที่ ย วเชิ งศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วมาจากหลายประเทศ โดยเฉพาะสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนและกลุ่มชาติตะวันตก นักเรียนและผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานเรียนแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และต้องการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษควบคู่กัน โรงเรียนจึงเปิด
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อ มและห้ องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ทั้งในระดั บมัธ ยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อเตรียมการรองรับ
ตลาดแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงเตรียมความพร้อมให้กับ นักเรียน
ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มีอัตราการแข่งขัน
ที่สูง ซึ่งพบว่าผลการคัดเลือกเข้ามามหาวิทยาลัยของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ ปีการศึกษา
2558 นั กเรียนที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษต่า
ในบางคณะมีการกาหนดคะแนนขั้นต่าของผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณา
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คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ จึงมีสาคัญและความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมมือกันพัฒนาทักษะความรู้และ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ รวมถึงสามารถ
ใช้ อั ง กฤษในการศึ ก ษาหาความรู้ ที่ เป็ น สากลที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งมากมายในอิ น เตอร์ เ น็ ต ใช้ ภ าษา
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาเสนอผลงานของนักเรียนในระดับชาติและนานาชาติ นาความรู้ที่ได้รับ
พัฒนาต่อยอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต
ต่อไป
การพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษของโรงเรี ย นด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์
จัดในหลักสูตรการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนตั้งเป้าหมายการพัฒ นา
ด้ า นการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ คื อ ปี ก ารศึ ก ษา 2558 นั ก เรี ย นอยู่ ในระดั บ ดี ขึ้ น ไปร้ อ ยละ 80
ดาเนิ น การพั ฒ นาโดยเปิ ด เป็ น รายวิ ช าพื้ น ฐานภาษาอั งกฤษให้ กั บ นั ก เรีย นทุ ก ห้ อ งเรีย น จ านวน
1 รายวิชา 1.5 หน่วยการเรียนหรือ 3 ชั่วโมง /สัปดาห์ และเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ
อ่าน – เขียน จานวน1 รายวิชา 1.0 หน่วยการเรียน หรือ 2 ชั่วโมง /สัปดาห์ และเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฟัง-พูด ซึ่งเรียนกับครูชาวต่างชาติ จานวน 0.5 หน่วยการเรียน หรือ 1
ชั่ ว โมง/สั ป ดาห์ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร พบว่ า ปี ก ารศึ ก ษา 2557
เป็น 57.62 ปีการศึกษา 2558 เป็น 54.81 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด ด้วยเหตุผ ล
ความส าคั ญ และจ าเป็ น ข้ างต้ น จึ งต้ องเร่งพั ฒ นาการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั งกฤษของ
นักเรียนให้ มีคุณภาพตามเป้า หมายที่กาหนด โรงเรียนได้ ดาเนินโครงการพัฒ นาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอั งกฤษด้ว ยการจั ด การเรี ย นรู้รูปแบบ EIS ด้ ว ยกิจกรรม อย่างหลากหลาย เช่ น กิ จ กรรม
การพั ฒ นาครู ด้านการจั ดการเรีย นรู้รูป แบบ EIS กิจกรรมการ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS โดยครูต่างชาติ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก เรี ย นด้ านทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั งกฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้รู ป แบบ EIS
โดยปี ก ารศึ ก ษา 2558 ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น การด าเนิ น โครงการจากผู้ ป กครอง สมาคม
ผู้ปกครองและครู จานวน 822,900 บาท ซึ่งถือว่าสูงมาก แต่พบว่า คุณภาพของนักเรียนด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยั งมีคุณ ภาพไม่เป็นไปตามที่โรงเรียนกาหนด โดยปีการศึกษา 2558
นักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสารสองภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี เพียงร้อยละ 21.33
(รายงานผลการวัด และประเมิน ผลโรงเรีย นดารงราษฎร์ส งเคราะห์ . 2558:7) อีก ทั้ ง พั ฒ นาการ
ด้ า นภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารของนั ก เรี ย นที่ เ กิ ด จากการด าเนิ น โครงการยั ง ไม่ ชั ด เจน ส่ ง ผลให้
ไม่สามารถบ่งบอกระดับคุณภาพของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการพัฒนาได้อย่างแท้จริง
โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS
เป็ น โครงการของงาน EIS สั งกั ด ฝ่ า ยวิ ช าการ ซึ่ ง ผู้ ป ระเมิ น ในฐานะรองผู้ อ านวยการโรงเรี ย น
ดารงราษฎร์ส งเคราะห์ ได้รับ มอบหมายให้ ป ฏิบัติห น้ าที่รองผู้ อานวยการสถานศึกษาฝ่ ายวิช าการ
ซึง่ รับผิดชอบโดยตรงในการส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตามการดาเนินงาน จึงได้จัดการประเมินผล
โครงการดังกล่าวขึ้น เนื่ องจากเป็นโครงการใหญ่ใช้งบประมาณสูง มีความส าคัญจาเป็นต่อพัฒ นา
คุณ ภาพนั กเรี ย นโดยรวมและมีผ ลต่อการยกระดับ คุณ ภาพการศึกษา โดยผลการประเมินจะเป็ น
ประโยชน์ต่อนักเรียน ซึ่งสามารถนาผลการประเมินด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้น ฝ่ายบริหารสามารถนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการดาเนิน
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โครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ครูนาผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
และผลการประเมิ น คุ ณ ภาพนั ก เรี ย นไปใช้ ในวางแผนและออกแบบการจั ด กิ จ กรรม การเรี ย นรู้
ให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ ทั้งด้านคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และคุณภาพของนักเรียน
และคณะกรรมการด าเนิ น โครงการ สามารถน าผลการด าเนิ น กิ จ กรรมตามโครงการไปวางแผน
พั ฒ นาการด าเนิ น โครงการ รวมถึงพั ฒ นากระบวนการด าเนิ น โครงการ ให้ มี ค วามเหมาะสมและ
มีคุณภาพยิ่งขึ้น การประเมินครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP โดยประเมินสภาพแวดล้อม (Context
Evaluation) ป ระเมิ น ปั จจั ยน าเข้ า (Input Evaluation ) ป ระเมิ น ก ระบ วน การ(Process
Evaluation) และประเมิ น ผลผลิ ต (Product Evaluation) ของโครงการ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศสาหรับโรงเรียนในการตัดสินว่าโครงการมีความสาเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
และเป็นข้อมูลสารสนเทศให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อนาไปประกอบการวางแผน
พัฒ นา หาแนวทางปรับปรุง แก้ไขโครงการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและก่อให้เกิดการพัฒ นา
อย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์กำรประเมิน
1. เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการเกี่ยวกับ สภาพปัจจุบัน ความต้องการจาเป็นใน
การด าเนิ น โครงการ ความพร้ อ มของสถานศึ ก ษาในการด าเนิ น โครงการ ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของโครงการและความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการ
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนาเข้าของโครงการเกี่ยวกับ จานวนและคุณภาพ
ของบุคลากร ความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณ ความพร้อมของ สื่ อ วัสดุ –อุปกรณ์
สถานที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ความเหมาะสมและความชั ด เจนของวิ ธี ก ารด าเนิ น โครงการและ
การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา
3. เพื่ อ ประเมิ น กระบวนการด าเนิ น โครงการ เกี่ ย วกั บ การวางแผน การด าเนิ น การ
การติดตามประเมินผลและการนาผลไปปรับปรุงพัฒนา
4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับ
4.1 ผลการด าเนิ น กิ จ กรรมตามโครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
4.2 คุ ณ ภาพการจั ด กิ จ กรรมการจั ด การเรีย นรู้ข องครูเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
4.3 คุณ ภาพของนั กเรียนด้ านทักษะการสื่ อ สารภาษาอังกฤษด้ วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
4.4 ความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
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ควำมสำคัญของกำรประเมิน
ผลการดาเนินงานโครงการเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการดาเนินการ ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ได้สารสนเทศด้านสภาพแวดล้อมของโครงการเกี่ยวกับ สภาพปัจจุบัน ความต้องการ
จาเป็นในการดาเนินโครงการ ความพร้อมของสถานศึกษาในการดาเนินโครงการ ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของโครงการและความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการ
2. ได้สารสนเทศด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการเกี่ยวกับจานวนและคุณภาพของบุคลากร
ที่รับผิดชอบ ความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ความพร้อมของ
สื่อ วัสดุ – อุปกรณ์ สถานที่ในการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมและความชัดเจนของวิธีการดาเนินการ
ในแต่ละกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3. ได้ ส ารสนเทศด้ า นกระบวนการของโครงการเกี่ ย วกั บ การวางแผน (Plan)
การดาเนินการ (Do) การติดตามประเมินผล (Check) และการนาผลไปปรับปรุงพัฒนา (Action)
4. ได้สารสนเทศด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
ครูเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS คุณภาพของนักเรียน
ด้านทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้ วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS และความพึงพอใจของครู
นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อดาเนินโครงการ
5. ได้ส ารสนเทศส าหรับ ผู้ บริห ารหรือ ผู้ ที่เกี่ยวข้องไปประกอบการตั ดสิ น ใจเกี่ยวกั บ
โครงการว่าจะให้มีการดาเนินการในปีการศึกษาต่อไปหรือหากให้มีการดาเนินการในปีการศึกษาต่อไป
ต้องมีการปรับปรุง พัฒนาโครงการจากสารสนเทศของผลการประเมินโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา
อีกทั้งสามารถนาผลการดาเนิน การไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒ นาการดาเนิ นงานในลักษณะ
เดียวกันหรือใกล้เคียงกันให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของกิจกรรมหรือโครงการที่กาหนด
ไว้ต่อไป
6. ผลการสอบถามระดับความพึ งพอใจสามารถนาไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา
กิจกรรมให้เหมาะสมกับโครงการต่อไป
7. ผลการสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะจะเป็นแนวทางให้กั บผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นาไปใช้ประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือ
แนะนา และนาไปพัฒนาในการจัดดาเนินงานตามโครงการที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันต่อไป
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ขอบเขตกำรประเมิน
1.ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
แยกตามวัตถุประสงค์การประเมิน ดังนี้
1.1 ประเมิ น สภำพแวดล้ อ มโครงกำรพั ฒ นำทั ก ษะกำรสื่ อ สำรภำษำอั ง กฤษ
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ดาเนินการแยกเป็น 3 ขั้นตอนย่อย คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการดาเนินโครงการ
2) การศึกษาเอกสารที่ เกี่ย วข้องกับการดาเนิ นโครงการ และ 3) การประเมิน สภาพแวดล้ อมของ
โครงการ แยกผู้ให้ขอ้ มูลตามขั้นตอนย่อย ดังนี้
1.1.1 ศึ ก ษำสภำพปั จ จุ บั น ของกำรด ำเนิ น โครงกำร ได้ แก่ ศึก ษาเอกสาร เก็ บ
รวบรวมข้อมูลสภาพจริงจากเอกสารหลักฐานของงานสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ และประชุมเพื่อร่วม
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
1.1.2 กำรศึ ก ษำเอกสำรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรด ำเนิ น โครงกำร ได้ แ ก่ เอกสาร
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และวิสัยทัศน์ พัน ธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์ บั น ทึ ก การประชุ ม ผู้ ป กครอง คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ด้านความต้องการจาเป็นในการดาเนินโครงการ
1.1.3 กำรประเมินสภำพแวดล้อมของโครงกำร
ประชำกร ประกอบด้วย
1.คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ จานวน 27 คน
2.คณะกรรมการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ยกเว้นครูที่
เป็นคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ จานวน 21 คน
3.คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โรงเรีย นด ารงราษฎร์ส งเคราะห์
จานวน 15 คน
รวมทั้งสิ้น 63 คน
1.2 ประเมินควำมเหมำะสมและเพียงพอของปัจจัยนำเข้ำของโครงกำรพัฒนำทักษะ
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์
จังหวัดเชียงรำย
ประชำกร ประกอบด้วย
1.คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ จานวน 27 คน
2.คณะกรรมการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จัง หวัดเชียงราย ยกเว้นครู
ที่เป็นคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ จานวน 21 คน
รวมทั้งสิ้น 48 คน
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1.3 ประเมิ น กระบวนกำรด ำเนิ น โครงกำรพั ฒ นำทั ก ษะกำรสื่ อสำรภำษำอั งกฤษ
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ประชำกร ประกอบด้วย
1.คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ จานวน 27 คน
2.คณะกรรมการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ยกเว้นครูที่
เป็นคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ จานวน 21 คน
รวมทั้งสิ้น 48 คน
1.4 ประเมิ น ผลผลิ ต ของโครงกำรพั ฒ นำทั ก ษ ะกำรสื่ อ สำรภ ำษำอั ง กฤษ
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
1.4.1 ผลกำรดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
รวบรวมข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น กิ จ กรรมตามโครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
จากงานแผนงาน เอกสารการสรุปผลการดาเนินโครงการ ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560
1.4.2 คุ ณ ภำพกำรจั ด กิ จ กรรมกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ข องครู เ พื่ อ พั ฒ นำทั ก ษะ
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์
จังหวัดเชียงรำย ประกอบด้วย
คุ ณ ภาพการจั ด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
แยกเป็นประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย และ 2) รางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ได้รับ
1.4.2.1 ระดับกำรปฏิบัติของครูด้ำนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะ
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์
จังหวัดเชียงรำย
ประชำกร ประกอบด้วย
1.ครู ประกอบด้วย ครูผู้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การสื่ อ สารภาษาอั งกฤษด้ ว ยการจั ด การเรีย นรู้รูป แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์
จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 จานวน 53 คน ปีการศึกษา 2560 จานวน 52 คน
2.นั ก เรี ย น ประกอบด้ ว ย ปี ก ารศึ ก ษา 2559 เจาะจงนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 จานวน 1,854 คน แบ่งตามระดับชั้น ดังนี้
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 470 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 464 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 466 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 454 คน
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 เจาะจงนักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้นเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 จานวน 1,820 คน แบ่งตามระดับชั้น ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 461 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 461 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 457 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 441 คน
ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 1,907 คน ปีการศึกษา 2560 รวม
ทั้งสิ้น 1,872 คน
กลุ่มตัวอย่ำง ประกอบด้วย
1.ครู ประกอบด้วย ครูผู้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การสื่ อ สารภาษาอั งกฤษด้ ว ยการจัด การเรีย นรู้รูป แบบ EIS ของโรงเรีย นดารงราษฎร์ส งเคราะห์
จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 จานวน 53 คน ปีการศึกษา 2560 จานวน 52 คน
2.นั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2559 เจาะจงนั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่
1,2,4 และ 5 ได้ ม าโดยใช้ ต ารางก าหนดขนาดของเครซี แ ละมอร์ แ กน (Krejcie and Morgan)
(อ้างถึงในพิษณุ ฟองศรี.2551:109) ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กาหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบ บแบ่ งชั้ น อย่ า งเป็ น สั ด ส่ ว น (Proportionate Stratified Random Sampling )โดยใช้ ชั้ น
มัธยมศึกษาเป็นชั้นของการสุ่มนักเรียน ใช้วิธีการสุ่มอย่ างง่าย( Sample Random Sampling ) โดย
วิธีจับฉลากรายชื่อนักเรียน จานวน 318 คนและ ปีการศึกษา 2560 เจาะจงนักเรียนกลุ่มเดิมที่
เลื่ อนชั้นเป็ นนั กเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 จานวน 318 คน ปรากฏดังรายละเอียดใน
ตาราง 1.1
ตำรำง 1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักเรียนทีใ่ ช้ในการประเมินโครงการ
ปีกำรศึกษำ 2559
ปีกำรศึกษำ 2560
จำนวน ( คน )
กลุ่มตัวอย่ำง (คน )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
470
80
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
464
80
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
466
80
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
454
78
รวม
1854
318
ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 371 คน ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น
370 คน
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1.4.2.2 รำงวั ล ที่ ค รู ผู้ จั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นำทั ก ษะกำรสื่ อ สำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รบั
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานสารสนเทศของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
เก็ บ ข้ อ มู ล กั บ กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ครู ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก ารสอนสะเต็ ม ศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2559
จานวน 53 คนและปีการศึกษา 2560 จานวน 52 คน
1.4.3 คุณ ภำพของนักเรียนด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำร
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
คุ ณ ภาพของนั ก เรีย นด้ านทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั งกฤษด้ ว ยการจั ด การเรีย นรู้
รูปแบบ EIS แยกเป็นประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะ
การสื่ อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS และ 2) นักเรียนได้รับรางวัล ที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ดังนี้
1.4.3.1 คุ ณ ภำพของนั ก เรี ย นด้ ำ นทั ก ษะกำรสื่ อ สำรภำษำอั ง กฤษด้ ว ย
กำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ประชำกร ได้แก่
ครู ผู้ จั ด กิ จ กรรมการจั ด การเรีย นรู้เพื่ อพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั งกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา
2559 จานวน 53 คน ปีการศึกษา 2560 จานวน 52 คน ประเมินระดับคุณภาพของนักเรียนด้าน
ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS ในรายวิ ช าของตนเอง
โดยปี การศึกษา 2559 เจาะจงนั กเรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 จานวน 1,854 คนและ
ปีการศึกษา 2560 เจาะจงนักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6
จานวน 1,820 คน
1.4.3.2 นั ก เรี ย นได้ รั บ รำงวั ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น จำกกำรพั ฒ นำทั ก ษะกำรสื่ อ สำร
ภำษำอั งกฤษด้ วยกำรจั ด กำรเรี ยนรู้ รูป แบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์ สงเครำะห์ จั งหวัด
เชียงรำย
ประชำกร ได้แก่
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานสารสนเทศของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
เก็บข้อมูลกับกลุ่ม ให้ข้อมูล ได้แก่ นักเรียนที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็ มศึกษาปีการศึกษา
2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 1,391 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จานวนนักเรียน
1,357 คน จานวนทั้งสิ้น 2,765 คน ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 1,384
คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จานวน 1,334 คน จานวนทั้งสิ้น 2,748 คน
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1.4.4 ควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
1.4.4.1 ควำมพึ ง พอใจของครู ที่ มี ต่ อ กำรด ำเนิ น โครงกำรพั ฒ นำทั ก ษะ
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์
จังหวัดเชียงรำย
ประชำกร ได้ แก่ ครูผู้ จัด กิจ กรรมการจัด การเรียนรู้เพื่ อพั ฒ นาทั ก ษะการ
สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS ของโรงเรี ย นด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์
จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 จานวน 53 คน ปีการศึกษา 2560 จานวน 52 คน
1.4.4.2 ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะ
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์ สงเครำะห์
จังหวัดเชียงรำย
ประชำกร ได้แก่
นักเรียน ปีการศึกษา 2559 เจาะจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5
จ านวน 1,854 คนและ ปี ก ารศึ ก ษา 2560 เจาะจงนั ก เรี ย นกลุ่ ม เดิ ม ที่ เลื่ อ นชั้ น เป็ น นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 จานวน 1,820 คน
กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่
นักเรียน ปีการศึกษา 2559 เจาะจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5
ได้มาโดยใช้ตารางกาหนดขนาดของเครซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (อ้างถึงในพิษ ณุ
ฟองศรี.2551:109) ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กาหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่าง
เป็นสัดส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling )โดยใช้ชั้นมัธยมศึกษาเป็นชั้นของการ
สุ่มนักเรียน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย( Sample Random Sampling ) โดยวิธีจับฉลากรายชื่อนักเรียน
จ านวน 318 คนและ ปี ก ารศึ ก ษา 2560 เจาะจงนั ก เรี ย นกลุ่ ม เดิ ม ที่ เลื่ อ นชั้ น เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 จานวน 318 คน (ปรากฏดังรายละเอียดในตาราง 1.1)
1.4.4.3 ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนที่มีต่อกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ประชำกร ได้แก่
1.ผู้ ป กครองนั ก เรีย น เป็ น ผู้ ป กครองของนั ก เรี ย นที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ ก
เป็นประชากร การศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 เจาะจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5
จ านวน 1,854 คนและ ปี ก ารศึ ก ษา 2560 เจาะจงนั ก เรี ย นกลุ่ ม เดิ ม ที่ เลื่ อ นชั้ น เป็ น นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 จานวน 1,820 คน
2.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นผู้อานวยการสถานศึกษา
และตัวแทนครู ปีการศึกษา 2559 จานวน 13 คน และปีการศึกษา 2560 จานวน 13 คน
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ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 1,866 คน ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น
1,832 คน
กลุม่ ตัวอย่ำง ได้แก่
1.ผู้ปกครองนักเรียน เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
ประชากร ปีการศึกษา 2559 เจาะจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 จานวน 318 คนและ
ปีการศึกษา 2560 เจาะจงนักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6
จานวน 318 คน
2.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นผู้อานวยการสถานศึกษา
และตัวแทนครู ปีการศึกษา 2559 จานวน 13 คน และปีการศึกษา 2560 จานวน 13 คน
ปี การศึกษา 2559 รวมทั้ งสิ้ น 331 คน ปี การศึ กษา 2560 รวมทั้งสิ้ น
330 คน
2.ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS ของโรงเรี ย นด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์ จั ง หวั ด เชี ย งราย โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ แ บบจ าลองซิ ป
(CIPP Model) ข อ งแ ด เนี ย ร แ อ ล ส ตั ฟ เฟิ ล บี ม ( Daniel L.Stufflebeam ) เป็ น แ น ว ท าง
ในการประเมิน จากองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้ านสภาพแวดล้ อ ม มุ่ งประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น ในการด าเนิ น โครงการ
ความพร้อมของสถานศึกษาในการดาเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการและ
ความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการ
2. ด้านปัจจัยนาเข้า มุ่งประเมินจานวนและคุณภาพของบุคลากร ความเพียงพอและ
ความเหมาะสมของงบประมาณ ความพร้อ มของ สื่ อ วัส ดุ –อุ ป กรณ์ สถานที่ ในการปฏิ บั ติ งาน
ความเหมาะสมและความชัดเจนของวิธีการดาเนินโครงการและการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา
3. ด้ า นกระบวนการ มุ่ ง ประเมิ น การวางแผน การด าเนิ น การ การติ ด ตาม
ประเมินผลและการนาผลไปปรับปรุงพัฒนา
4. ด้านผลผลิตของโครงการ
4.1 ผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒ นาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
4.2 คุณภาพการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
4.3 คุณ ภาพของนั กเรียนด้ านทักษะการสื่ อ สารภาษาอังกฤษด้ วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
4.4 ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การด าเนิ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
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3. ระยะเวลำกำรประเมินโครงกำร
เพื่ อ ให้ โรงเรี ย นน าผลการประเมิน ไปใช้เป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุงพั ฒ นาโครงการ
ในปีการศึกษาต่อไป ผู้ประเมินได้กาหนดระยะเวลาในการประเมิน โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ดังนี้
ด้ำน
1.ด้านสภาพแวดล้อม
2.ด้านปัจจัยนาเข้า
3.ด้านกระบวนการ
4.ด้านผลผลิต

ระยะเวลำกำรประเมินโครงกำร
ปีกำรศึกษำ 2559
ปีกำรศึกษำ 2560
1-4 มีนาคม 2559
16-20 พฤษภาคม 2559
พฤษภาคม 2559-มีนาคม 2560
พฤษภาคม 2560-มีนาคม 2561
27-31 มีนาคม 2560
26-30 มีนาคม 2561

นิยำมศัพท์เฉพำะ
การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ผู้ประเมินได้กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้
กำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS หมายถึง การจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์ มาจากภาษาอังกฤษที่ว่า English for Integrated Study เป็นการจัดการเรียนรู้
ด้ ว ยการใช้ ค าศั พ ท์ เป็ น ภาษาอั ง กฤษที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าที่ ส อน ใช้ ป ระโยคค าถามสั้ น ๆ ง่ า ยๆ
ในการสนทนาและตั้งคาถามใช้สื่อ เทคโนโลยีที่เป็นภาษาอังกฤษ ส่งเสริมนักเรียนแสดงความคิดเห็น
เป็นภาษาอังกฤษและนาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
โครงกำรพัฒ นำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS
ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัด เชียงรำย หมายถึง โครงการที่จัดทาขึ้น เพื่อพัฒ นา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ กับนักเรียนด้วยการบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรีย นรู้ร ายวิช าวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และคอมพิ วเตอร์ ของโรงเรียนด ารงราษฎร์ส งเคราะห์
จังหวัดเชียงราย
กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS หมายถึง
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนของนักเรียนโดยบูรณาการ
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
กำรประเมินโครงกำร หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
จากการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS ของโรงเรีย นดารงราษฎร์ส งเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยใช้รูปแบบการประเมินของแดเนียร
แอลสตัฟเฟิลบีม (Daniel L.Stufflebeam) ที่เรียกว่า CIPP Model เป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน
โดยประเมิ น ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม(Context Evaluation) ด้ า นปั จ จั ย น าเข้ า (Input Evaluation)
ด้านกระบวนการ(Process Evaluation)และด้านผลผลิต(Product Evaluation)
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กำรประเมินสภำพแวดล้อม หมายถึง การพิจารณาว่าสภาพแวดล้อมของโครงการ
ว่ามีสภาพเอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินโครงการ โดยศึกษาและประเมินเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
ความต้องการจ าเป็ น ในการดาเนิ น โครงการ ความพร้อมของสถานศึกษาในการดาเนิน โครงการ
ความเหมาะสมของวัต ถุป ระสงค์ของโครงการและความสอดคล้ องของกิจกรรมตามโครงการกั บ
โครงการ
สภำพปัจจุบันของกำรดำเนินโครงกำร หมายถึง สภาพความเป็นจริงหรือสภาพที่เกิดขึ้น
จริ งของการดาเนิ น งานตามโครงการพั ฒ นาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้ว ยการจัดการเรียนรู้
รูป แบบ EIS ของโรงเรีย นดารงราษฎร์ส งเคราะห์ จังหวั ดเชียงราย ได้แก่ สภาพแวดล้ อมภายใน
สภาพแวดล้อมภายนอกของการอาเนินโครงการ โดยวิเคราะห์ปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายในเพื่อ
พิจารณาจุดแข็งหรือจุดอ่อนในการดาเนินโครงการ และวิเคราะห์ปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายนอก
เพื่อพิจารณาโอกาสและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
ควำมต้องกำรจำเป็นในกำรดำเนินโครงกำร หมายถึง ความต้องการและความจาเป็นใน
การดาเนินการโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของ
โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พิจารณาโดยคณะกรรมการบริห ารฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการดาเนินโครงการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ควำมพร้อมของสถำนศึกษำในกำรดำเนินโครงกำร หมายถึง ความพร้อมของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์ จั ง หวั ด เชี ย งราย เพื่ อ การด าเนิ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ซึ่งเกี่ยวกับ บุคลากร งบประมาณมีปริมาณเพียงพอต่อการดาเนินโครงการ สื่อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การดาเนิ น โครงการ สถานที่ ในการด าเนิ นโครงการ แนวนโยบายของโรงเรียนเอื้อต่ อการดาเนิ น
โครงการและการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ควำมเหมำะสมของวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงกำร หมายถึ ง ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ ของโครงการพัฒ นาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ของโรงเรี ย นด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์ จั ง หวั ด เชี ย งราย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS
ควำมสอดคล้องของกิจกรรมตำมโครงกำรกับโครงกำร หมายถึง ความสอดคล้อง
ของกิจกรรมตามโครงการกับ โครงการพัฒ นาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รู ป แบบ EIS ของโรงเรี ย นด ารงราษฎร์ส งเคราะห์ จั งหวั ด เชี ย งราย ปี ก ารศึ ก ษา 2559 จ านวน
3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 จานวน 2 กิจกรรมหลัก
ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
กำรประเมิ น ปั จ จั ย น ำเข้ ำ หมายถึ ง การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย น าเข้ า ของโครงการ
ด้านความเหมาะสมของปั จ จัย น าเข้าตามโครงการพัฒ นาทั กษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้ว ยการ
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จัดการเรีย นรู้รูป แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้ ว ย
จานวนและคุ ณภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบ ความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณที่
ได้รับการสนับสนุน ความพร้อมของสื่อ วัสดุ - อุปกรณ์และสถานที่ในการปฏิบัติงาน ความเหมาะสม
และความชั ดเจนของวิธีการด าเนิ น กิจกรรมและการมีส่ ว นร่วมของผู้ ที่ มีส่ วนเกี่ ยวข้องกับ การจั ด
การศึกษา
กำรประเมินกระบวนกำรดำเนินโครงกำร หมายถึง การประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการดาเนิน โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ของโรงเรี ย นด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์ จั ง หวั ด เชี ย งราย โดยประเมิ น ระหว่ า งด าเนิ น กิ จ กรรม
ตามโครงการ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 1) การวางแผน(Plan) 2) การด าเนิ น งาน (Do) 3) การติ ด ตาม
ประเมินผล (Check) และ 4) การนาผลไปปรับปรุงพัฒนา (Action)
กำรประเมิ น ผลผลิ ต ของโครงกำร หมายถึ ง ความส าเร็จ ของการด าเนิ น โครงการ
พิจ ารณาจาก ผลการดาเนิ น กิจ กรรมตามโครงการพั ฒ นาทั กษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้ว ยการ
จัดการเรียนรู้แบบEIS คุณภาพการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่ อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS คุ ณ ภาพของนั ก เรี ย นด้ า นทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS และความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย
นั กเรี ยน หมายถึง นั กเรีย นของโรงเรีย นดารงราษฎร์ส งเคราะห์ จังหวัดเชีย งราย
ที่ ไ ด้ เรี ย นรู้ จ ากการจั ด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา
2559 และปีการศึกษา 2560
ครู หมายถึง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และครูผู้สอนคอมพิวเตอร์
ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560
คณะกรรมกำรดำเนินโครงกำร หมายถึง ครูที่โรงเรียนแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
ด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบEIS
ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่จัดทาโครงการ ดาเนิน กิจกรรม
ของโครงการตามขั้นตอน วิธีการที่กาหนดไว้ในโครงการ
คณะกรรมกำรบริ ห ำรงำนฝ่ ำ ยวิ ช ำกำร หมายถึ ง ครู ที่ โ รงเรี ย นแต่ ง ตั้ ง ให้ เป็ น
คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ ตามคาสั่งโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ ยกเว้นครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่ คณะกรรมการดาเนิ น โครงการพัฒ นาทั กษะการสื่ อสารภาษาอั งกฤษด้วยการจัดการเรีย นรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่บริหารงานฝ่าย
วิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินการดาเนินงานของฝ่ายวิชาการ
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ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS ของโรงเรี ย น
ดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560
คณะกรรมกำรสถำนศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน หมายถึ ง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2559 และ
ปีการศึกษา 2560
คุ ณ ภำพกำรจั ด กิ จ กรรมกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ข องครู เพื่ อ พั ฒ นำทั ก ษะกำรสื่ อ สำร
ภำษำอังกฤษด้ วยกำรจั ด กำรเรี ยนรู้รู ปแบบ EIS ของโรงเรี ยนดำรงรำษฎร์ส งเครำะห์ จั งหวัด
เชียงรำย หมายถึง คุณภาพของครู โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
โดยคุณภาพของครูพิจารณาจาก ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการ จั ด การเรี ย นรู้ แ บบ EIS และ รางวั ล ที่ ค รู ผู้ จั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ
รำงวัลที่ครูผู้ จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วย
กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS ได้ รั บ หมายถึ ง รางวั ล ของครู วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ที่ได้ส่งผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ EIS ในการเข้าร่วมการประกวดในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ
คุ ณ ภำพของนั ก เรี ย นด้ ำ นทั ก ษะกำรสื่ อ สำรภำษำอั งกฤษด้ ว ยกำรจั ด กำรเรี ย นรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย หมายถึง ระดับความสามารถ
ของนั ก เรี ย น โรงเรี ย นด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์ จั งหวั ด เชี ย งราย ด้ า นการสื่ อ สารภาษาอั งกฤษ
ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ในรายวิช าวิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และคอมพิ วเตอร์ โดยคุณ ภาพของนั กเรียน พิจารณาจาก
ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้ว ยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS และ
นักเรียนได้รับรางวัล ที่เกิดขึ้น จากการพัฒ นาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้ว ยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS
นักเรียนได้รับรำงวัลที่เกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำร
จัด กำรเรียนรู้รูป แบบ EIS หมายถึง นักเรียนได้ รับรางวัล ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการเข้าร่วมการประกวดในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ
ควำมพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนต่อกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของ
โรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติทางด้านบวกของ
ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์ จั งหวั ด เชี ย งราย ที่ มี ต่ อ การด าเนิ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั งกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดาเนินโครงการ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดาเนินโครงการ
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และความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการ
พัฒ นาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ผลการดาเนินงานโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบโครงการคณะกรรมการดาเนิน
โครงการ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ผลการประเมินโครงการในครั้งนี้แยกเป็น 4 ด้าน อันได้แก่ 1) ด้านสภาพแวดล้อม
2) ด้านปั จ จั ย น าเข้า , 3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิ ต ท าให้ ผู้ ที่ เกี่ ยวข้องในส่ วนต่างๆ
สามารถน าผลการประเมิ น ไปใช้ ในปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการด าเนิ น การในด้ า นที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบ
ให้ มีความเหมาะสม เพื่ อให้ การดาเนินการบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด การนาผลการประเมินไปใช้แยกตามด้านที่ประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านสภาพแวดล้ อม จะประเมิน ก่อนการดาเนิ นการ ทาให้ ได้ข้อมู ล เกี่ย วกั บ
ความต้องการจาเป็นของโรงเรียน ความพร้อมของโรงเรียนในการดาเนินโครงการ ความเหมาะสม
ของวัตถุประสงค์ของโครงการและความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการ ซึ่งสามารถ
ใช้เป็นข้อมูล ในการปรับปรุง แก้ไข สนับสนุนสภาพแวดล้อมให้มี ที่เอื้อหรือเหมาะสมก่อนการดาเนิน
โครงการ
1.2 ด้ า นปั จ จั ย น าเข้ า จะประเมิ น ก่ อ นการด าเนิ น การ ท าให้ ได้ ข้ อ มู ล ด้ า น
ความเหมาะสมเกี่ยวกับจานวนและคุณภาพของบุคลากร ความเหมาะสมของงบประมาณ ความพร้อม
ของ สื่อ วัสดุ –อุปกรณ์ สถานที่ในการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมและความชัดเจนของวิธีการดาเนิน
โครงการและการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ผลการประเมินที่ได้นาไปใช้ใน
การจัดหาปัจจัยที่ใช้ในการดาเนินโครงการให้มีความเพียงพอ ก่อนถึงขั้นการดาเนินโครงการ
1.3 ด้ านกระบวนการด าเนิ น โครงการ จะประเมิ น ระหว่า งการด าเนิ น โครงการ
ทาให้ได้ข้อมูลด้านความเหมาะสมเกี่ยวกับการวางแผน การดาเนินโครงการ การติดตามประเมินผล
และการนาผลไปปรับปรุง พัฒนา ซึ่งจะการดาเนินโครงการกาหนดระยะเวลา 2 ปีการศึกษา คือ
ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินกระบวนการดาเนิ นโครงการปีการศึกษา
2559 สามารถนามาใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนพัฒนากระบวนการดาเนินโครงการในปีการศึกษา
2560 อันจะส่งผลให้กระบวนการดาเนินโครงการมีความเหมาะสมสูงขึ้น
1.4 ด้านผลผลิตของโครงการ จะประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ ทาให้ทราบผลผลิต
ที่เกิดจากการดาเนิ นโครงการ ประกอบด้ วย 1) ผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒ นาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบEIS 2)คุณภาพการจัดกิจกรรมการจัด การเรียนรู้
ของครูเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 3)คุณภาพของ
นักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS และ4) ความพึงพอใจ
ที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒ นาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ซึง่ บ่งบอกถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
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ผลการประเมินในปีการศึกษา 2559 สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพในปีการศึกษา 2560 ได้ อันจะส่งผลให้ผลผลิตของโครงการมีคุณภาพที่สูงขึ้นได้
2. ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การจั ดการศึ กษา เข้ามามี ส่ ว นร่ว มในการด าเนิ น โครงการ
อั น จะส่ ง ผลให้ มี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาในด้ า นอื่ น ๆ
อย่างเพียงพอเหมาะสม ก่อให้เกิดพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
3. การประเมิ น โครงการในครั้ ง นี้ ส ามารถใช้ เ ป็ น แบบอย่ า งให้ กั บ โครงการอื่ น ๆ
ทั้งโครงการที่มีลักษณะเดียวกัน โครงการที่ใช้รูปแบบการประเมินเดียวกันหรือใกล้เคียงกันต่อไปได้
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การประเมินผลโครงการ ผู้ประเมินได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.การสื่อสารภาษาอังกฤษ
1.1 ความหมายของการสื่อสาร
1.2 การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
1.2.1 ความหมายของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
1.2.2 การจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
1.2.3 หลักการสอนและแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
1.2.4 การพูดเพื่อการสื่อสาร
2.การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
2.1 ความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
2.2 ความหมายการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
2.3 การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS เพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารของโรงเรียน
ดารงราษฎร์สงเคราะห์
3. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3.2 จุดมุ่งหมายของการสอนแบบบูรณาการ
3.3 ลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3.4 ประโยชน์ของการจัดการสอนแบบบูรณาการ
4.นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
4.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
4.2 นโยบายรัฐบาล
4.3 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
4.4 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
5. แนวคิดเกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ
5.1 ความหมายของการประเมินโครงการ
5.2 ประเภทของการประเมินโครงการ
5.3 ความสาคัญของการประเมินโครงการ
5.4 รูปแบบของการประเมินโครงการ
5.5 รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์(CIPP Model)
6.ความพึงพอใจ
6.1 ความหมายความพึงพอใจ
6.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
7.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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1.การสื่อสารภาษาอังกฤษ
1.1 ความหมายของการสื่อสาร
นักศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการสื่อสารไว้ ได้แก่ วิ รั ช สงวนวงศ์ ว าน (2547)
ได้ให้ความหมายว่า การสื่อสารคือการถ่ายโอน (Transfer and understanding of meaning) ดังนั้น
การติดต่อสื่อสารจะประสบความสาเร็จก็ต่อเมื่อสามารถส่งผลต่อความหมายและผู้รับเกิดความเข้าใจ
ถูกต้อง การสื่อสารอาจมีลักษณะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal communication)
และเป็นเครื อข่ายองค์กรหรือที่เรียกกั นโดยทั่ว ไปว่า การติดต่อสื่อสารขององค์กร (Organization
communication) ธิ ติ ภ พ ชยธวั ช (2548) กล่ า วว่ า การสื่ อ สารเป็ น การส่ ง มอบสารสนเทศและ
ส่ ง ข้ อ มู ล ความหมายต่ า งๆ จากฝ่ า ยหนึ่ ง ไปยั ง อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง โดยการใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรับ
ร่วมกันหรือเป็นการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและการส่งมอบสิ่งที่มีความสาคัญต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
มิ ล เลอร์ (Miller, 1951 อ้ า งถึ ง ใน อรญา บ ารุ ง กิ จ , 2558: 13 ) กล่ า วว่ า การสื่ อ สาร หมายถึ ง
การถ่ายทอดข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ส่วนบราวน์(Brown,1994 : 88) และ เวอร์เดอร์เบอร์
(Verderber, 2007 : 6-24 อ้างถึงใน อุไร มากคณา.2556: 6 ) มีแนวความคิดที่ตรงกันว่า การสื่อสาร
เป็ น กระบวนการรั บ และสื่ อ สารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลอย่ า งน้ อ ย 2 คน โดย Verderber ชี้ ใ ห้ เ ห็ น
การสื่ อ สารจะต้ อ งการประกอบด้ ว ยบริ บ ท (Context) ผู้ รั บ และส่ ง สาร (Participants) สาระ
(Massage) เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ ความหมาย(Channel) เสี ย ง(Noise)และปฏิ กิ ริ ย าตอบสนอง
(Feedback) ส่ ว นแนวความคิ ด ของ Brown คื อ การสื่ อ สารจะเกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ด้ า นการฟั ง การพู ด
การอ่านและการเขียน การพูดจะมีความหมายและก่อให้เกิดการสื่อสารก็ต่อเมื่อผู้รับมีความเข้าใจและ
มีการตอบสนองต่อการสื่ อสารนั้น ๆ แสดงให้เห็นว่ าการสื่ อสารมีประสิทธิภ าพ ดั้งนั้นการสื่อสาร
จะต้องมีความหมายทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสาร สอดคล้องกับไฮมส์ (Hymes,1981: 269-293 อ้ า งถึ ง ใน
อุไร มากคณา. 2556: 6) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารว่า คือ ความสามารถ ในการใช้ภาษาหรือ
ตีความหมายได้ถูกต้อง เหมาะสมและเมื่อเกิดการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมสามารถรู้ได้ว่ า
ควรพูดอย่างไร กับใคร เวลาใด สถานการณ์ใดสถานที่ได และจะพูดลักษณะใด
สรุปได้ว่าการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการสื่อสาร ข้อมูลจากบุคคลหนึ่งสู่อีกบุคคลหนึ่ง
เพื่อให้เกิดความเข้ าใจตรงกัน การสื่อสารนั้นไม่ได้มี เ พีย งแค่การใช้ ภ าษาพูดเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
การฟั ง การพู ด การเขี ย น และมี ก ารตอบสนองต่ อ การข้ อ ความที่ ไ ด้ รั บ นั้ น ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
1.2 การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
1.2.1 ความหมายของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
การสื่อสารพบว่าเป็นกระบวนการ ซึ่งสามารถพัฒนาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นได้ จึง มีผู้สนใจ
ศึกษาการสอนภาษาเพื่ อ การสื่ อสารเพื่อ พัฒ นาให้ มีร ะดับ คุ ณภาพที่สู ง ขึ้น โดยมีนักวิช าการและ
นักการศึกษาหลายท่านศึกษา และได้ให้ความหมายไว้ เช่น สมยศ เม่นแย้ม (2543:26) ได้กล่าวว่า
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การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นการสอนที่เน้น การใช้ภาษาของผู้เรียนเป็นหลัก โดยอาศัยหลักการ
ของภาษาสังคมศาสตร์ (Sociolinguistics) ซึ่งว่าด้วยเนื้อหาบริบท (Context) ภาษาและวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกันในแต่ละชุมชน อาจมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อม สอดคล้อง
กับที่ เทเลอร์(Tayler, 1994: 70) และบรัมฟริท (Brumfit อ้างถึงใน อุไร มากคณา. 2556: 7) ทีก่ ล่าว
ว่า การสอนภาษาอังกฤษที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับภาษาที่เรียน ซึ่งผู้เรียนจะ
เรี ย นรู้ ภ าษาด้ ว ยการใช้ภ าษามากกว่ าการเรี ย นโครงสร้ า งทางภาษา โดยจะให้ ค วามส าคั ญกับ
ความคล่ อ งแคล่ ว ในการใช้ ภ าษา (Fluency) มากกว่ า ความถู ก ต้ อ งของภาษา (Accuracy) ดั ง ที่
อุไร มากคณา (2556:7) ให้ความหมายว่า เป็นการสอนที่ไม่ได้เน้นเฉพาะโครงสร้างของภาษาเท่านั้น
แต่ เ ป็ น เป้ า หมายให้ ผู้ เ รี ย นน าเอาไปใช้ ใ นการสื่ อ สารให้ ไ ด้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ สถานการณ์ จ ริ ง มากที่ สุ
ดแต่ก็ไม่ลืมความถูกต้องของภาษาด้วย และสอดคล้องกับ สุมิตรา อังวัฒนากุล (2540: 34) ได้กล่าวว่า
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไม่เพียงแต่จะอธิบายการให้กฎเกณฑ์ไวยากรณ์หรือโครงสร้างทางภาษา
เท่านั้น หากจุดมุ่งหมายสาคัญของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร คือการที่ผู้เรียนใช้กาษาในการสื่อสาร
ได้จริง ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารแบบต่างๆในช่วงของการเรียนรู้
ให้มากโดยการสอนภาษา เพื่อการสื่อสารควรจะเน้นเรื่องหน้าที่ของภาษามากกว่ารูปแบบของภาษา
สรุปได้ว่า การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียน
ใช้ภาษาในการสื่อสารมากกว่าการเรียนโครงสร้างทางภาษา และจุดมุ่งหมายสาคัญของการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารคือการที่ผู้เ รียนใช้ภาษาในการสื่อสารได้จริง ในการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย การพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนของนักเรียน
โดยบูรณาการในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จึงใช้แนวทางการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาในการสื่อสารได้จริง
1.2.2. การจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษาส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
(2548:76-77,อ้างถึงใน วราภรณ์ ชนะพันธุ์. 2548) ได้กล่าวถึง การสอนภาษาตามแนวการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารไว้ ว่า เป็นจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีก ารเรียนรู้ ซึ่งมุ่งเน้นความสาคัญของตัว
ผู้เรียน จัดลาดับการเรียนเป็นขั้นตอนตามกระบวนการใช้ความคิดของผู้เรียน โดยเริ่มจากการฟัง
ไปสู่ ก ารพู ด การอ่ า น การจั บ ใจความส าคั ญ ท าความเข้ า ใจ จดจ าแล้ ว น าสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ ไ ปใช้
สอดคล้องกับสุคนธ์ สินธพานนท์และคนอื่น (2545 : 363) ที่กล่าวว่า วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
เป็ น การมุ่ ง พั ฒ นาความสามารถทางด้ า นภาษาให้ ใ ช้ สื่ อ สารความหมายกั บ บุ ค คลอื่ น ได้ ถู ก ต้ อ ง
ตามสถานการณ์จ ริ ง นั่ น คือการฝึ กทั ก ษะทางด้ านการฟั ง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมี ความหมาย
ที่ ถู ก ต้ อ งและความส าเร็ จ ของการสอนจะวั ด จากผู้ เ รี ย นสามารถใช้ ภ าษา เพื่ อ สื่ อ ความหมาย
ได้ตามสถานการณ์ที่กาหนดให้และนามาใช้ในชีวิตประจาวัน ดังที่กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
(2545:109) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไว้ดังนี้ กลุ่มนักจิตวิทยา
การเรียนรู้เชื่อว่า ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดในการเรียน ผู้เรียนจะสามารถเรียนได้ มากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับความเข้าใจเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะเรียนได้ดีถ้าเข้าใจจุดประสงค์การเรียน เห็นประโยช น์
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ในการน าสิ่ งที่เรี ย นไปใช้ โดยสามารถเชื่อ มโยงสิ่ งที่เรียนไปแล้ ว ให้ เข้ากับสิ่ งที่กาลั งเรียนอยู่และ
สิ่งที่จะช่วยให้เรียนภาษาต่างประเทศได้ดี ตลอดจนต้องเข้าใจหลักภาษาที่ใช้ในการวางรูปประโยค
ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในปัจจุบันนี้การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จึงได้หันมายืดแนวการสอนภาษา
เพื่ อ การสื่ อ สารมากขึ้ น โดยมี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้
อย่ า งมี ค วามหมาย ได้ ฝึ ก ใช้ ภ าษาในสถานการณ์ ที่ มี โ อกาสพบได้ จ ริ ง ในชี วิ ต ประจ าวั น และ
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ โครงสร้ า งไวยากรณ์ ที่ ป รากฏในเนื้ อ หาที่ ใ ช้ สื่ อ ความหมาย สอดคล้ อ งกั บ ที่
อุไร มากคณา (2556:8) กล่าวว่าสอนภาษาเพื่อการสื่อสารในปัจจุบันจึงเป็นการจัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้ น การจั ดกิจ กรรมที่เน้ น ผู้ เรี ยนเป็นส าคัญ โดยครูส อนต้องจัดล าดับการเรียนรู้เป็นขั้นตอน
ตามกระบวนการใช้ความคิดของผู้เรียนเริ่มจากการฟังไปสู่การพูด การอ่าน การจั บใจความสาคัญ
ทาความเข้าใจจดจาแล้วนาสิ่งที่เรียนไปใช้ ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวันได้ โดยแนวทางการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสารที่ ลิตเติ้ลวูด (Littlewood,1990: 45 อ้างถึงใน อุไร มากคณา. 2556: 8)
กล่าวว่า เป็นแนวการสอนที่ไม่จากัดความสามารถของผู้เรียนไว้เพียงานโครงสร้างไวยากรณ์เท่านั้น
แต่ ส นั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ภ าษาทุ ก ทั ก ษะ โดยสั ม พั น ธ์ ค วามสามารถ
ทางไวยากรณ์เข้ากับยุทธศาสตร์การสื่อสาร ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศในชีวิตจริง
ผู้เรียนต้องสัมผัสกับการสื่อสารซึ่งเป็นการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ มากมาย
สรุ ป ได้ ว่ า การสอนภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร เป็ น การจั ด การเรี ย นการสอนที่ มุ่ ง เน้ น
การจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยผู้สอนต้องจัดลาดับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นขั้นตอน
ที่ส่ งเสริ มให้ นั กเรี ย นได้ ใช้ ความคิ ด เริ่มจากการฟั ง ไปสู่ การพูด การอ่ าน การจั บ ใจความส าคั ญ
ทาความเข้าใจ จดจาแล้วนาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวันได้
1.2.3 หลักการสอนและแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์จริง สามารถใช้ภาษาเพื่อสื่อความอย่างถูกต้องตามหลัก
ภาษาและเหมาะสมกับ สถานการณ์ที่ใช้ โดย มอร์ โ รว์ (Morrow,1981:59-66) ได้ให้ ความเห็ นว่า
ในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ผู้สอนต้องนึกถึงหลักสาคัญ ดังนี้
1.จุดมุ่งหมายอะไร ต้องวางแผนและกาหนดจุดประสงค์การเรียนในการจัดการเรียน
การสอนแต่ละครั้งการเลือกเนื้อหาในการสอนย่อมขึ้นอยู่กับวัยและความสามารถของผู้เรียน ผู้สอน
ต้องมีเป้าหมายซัดเจนในการสอนแต่ละบทเรียน ต้องคานึงว่าเมื่อการเรียนการสอนแต่ละบทจบลง
ผู้เรียนต้องเห็ น ได้ชัดเจนว่าตนเองสามารถทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่ตนเองทาไม่ได้และสิ่งนั้นมีประโยชน์
ต่อการสื่อสาร
2.ให้ความสาคัญกับ ความสามารถโดยรวมมากกว่ารายละเอียดปลี กย่อย ผู้สอนควร
ตระหนักว่า การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง และมีพัฒนาการไปเรื่อยๆ จึงไม่สามารถแยก
สอนได้เป็ น ส่ ว นๆ เนื่ องจากไม่ช่ ว ยให้ ผู้ เรียนเรียนรู้การใช้ภ าษาเพื่อการสื่ อความหมายได้เท่ากับ
การสอนภาพรวมของภาษาทั้งหมด
3.กระบวนการสาคัญกว่าเนื้อหาต้องให้ผู้เรียนได้ฝึกกิจกรรมที่จาลองกระบวนการสื่อสาร
ซึง่ มอร์โรว์ (Morrow) ได้แนะนากระบวนการที่สามารถนามาใช้ในการฝึกภาษา ได้แก่
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ก. การหาข้อมูล ที่ ขาดหายไปการสื่ อสารจะเกิดขึ้น เมื่อมีคนสองคนหรือมากกว่า
รู้ข้อมูลบางอย่างในขณะที่คนอื่นๆไม่รู้แล้วมีการเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หายไปจนครบ
ข. ทางเลือกผู้ที่เข้าร่วมในการสนทนาหรือการสื่อสารมีโอกาสเลือกเรื่องและวิธีการ
ที่จ ะพูดอย่ างไรก็ไ ด้ ขึ้น อยู่ กับ ความคิดที่ เ ขาต้ อ งการแสดง และสามารถเลื อกรูปแบบไวยากรณ์
ที่เหมาะสม
ค. ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น ระหว่ า งคนสองคนนั้ น เขาจะต้ อ ง
มีจุดประสงค์ในใจแล้วว่าจะสื่อสารกันเรื่องใด การสื่อสารจึงไม่ได้เกิดเฉพาะการพูดด้วยกันเท่านั้น
แต่ต้องมีเป้าหมายตั้งไว้ด้วย
4.เรี ย นรู้ จ ากการปฏิบั ติจริ ง ผู้ ส อนต้องเปิดโอกาสให้ ผู้ เ รียนฝึ ก กิจ กรรมการสื่ อ สาร
ในสถานการณ์จริงด้วย หลังจากผู้เรียนได้เรียนการใช้ภาษาแล้ว การที่ผู้เรียนอยู่ภายใต้การควบคุมของ
ผู้สอนตลอดเวลา ไม่ได้ก่อให้เกิดบรรยากาศการสื่ อสารได้ แต่ผู้สอนไม่ควรปล่อยให้ผู้เรียนฝึ กเอง
ต้องมีการเตรียมและจัดระเบียบกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสม
5.ไม่ เ คร่ ง ครั ด กั บ ข้ อ ผิ ด พลาด ผู้ ส อนไม่ ค วรเคร่ ง ครั ด กั บ ข้ อ ผิ ด พลาดเล็ ก ๆน้ อ ยๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ เ รี ย น ตราบใดที่ ผู้ เ รี ย นสามารถสื่ อ สารได้ เ ข้ า ใจ เพื่ อ เป็ น การกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย น
กล้าแสดงออกเป็นการสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา
จรัสศรี คิวสุวรรณ (2550.ออนไลน์) ได้กล่าวถึง ปัจจัยสาคัญในการจัดกิจกรรมการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารให้ประสบความสาเร็จ มีดังนี้
1. คานึงถึงความต้องการและเหตุผลของผู้เรียนในการเรียนภาษาต่างประเทศ
2.ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนเป็น ปัจจัยหลักในการเรียนการสอน ดังนั้น ผู้สอนจึงควร
พิจารณาถึงความรู้เดิมและความรู้พื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ ในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนอง
ความสามารถของแต่ล ะบุ ค คล ให้ โ อกาสผู้ เ รียนในการฝึ ก ปฏิบัติ ทัก ษะการฟัง การพูด การอ่า น
การเขียน และเรื่องที่มีความสาคัญและมีความหมายต่อผู้เรียน
3.ใช้ป ระโยชน์ จากสื่ อการเรียนประเภทเอกสารจริง และสถานการณ์จริง ประกอบ
การสอน ซึ่งทาให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตจริงและมีคุณค่าในการเรียนรู้ภาษา
4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพภูมิหลังและพื้นฐานของผู้เรียน ส่งเสริมให้
ผู้ เรี ย นมีอิส ระในการเรี ย นรู้ โดยส่ งเสริมความเป็นตัว ตนของตนเองมากที่สุ ด มีความรับผิ ดชอบ
ในการเรียนรู้และสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้เพิ่ม เติมนอกชั้นเรียน ผู้สอนควรจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่สนองความสนใจของผู้เรียน
5.ให้ โ อกาสผู้ เรี ยนได้ฝึ กการใช้ภาษาในการพูด การแสดงความคิดเห็ นตามที่ผู้ เรียน
ต้องการ มิใช่ให้พูดตามที่ผู้สอนต้องการ ไม่ควบคุมแก้ไขข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องในการใช้ภาษา
ที่ทาให้การสื่อสารขัดข้ อง บทบาทของผู้สอนควรเป็นผู้ชี้แนะและนาทางผู้เรียน เป็นผู้วางแผนและ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน เป็ น ผู้ ใ ห้ ค าแนะน าในระหว่ า งการด าเนิ น กิ จ กรรมและ
ตรวจความก้าวหน้าการเรียนของผู้เรียน
อุไร มากคณา (2556:10) ดังนั้นจึงสรุปได้วแนวทางหรือปัจจัยสาคัญของการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารที่จะส่งผลให้ผู้เรียน เรียนรู้ภาษาได้ดีนั้นควรคานึงถึงความต้องการ ความรู้พื้นฐานเดิม
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ของผู้ เรี ย น ผู้ ส อนจั ดกิจ กรรมให้ ห ลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ เรียนได้ฝึกใช้ภาษาและนาไปใช้
อย่างมีความหมาย ใช้ภาษาอย่างเข้าใจและสร้างสรรค์
บราวน์ (Brown, 2007:53) ได้กาหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอัง กฤษ
เพื่อการสื่อสารตามคาจากัดความ มีลักษณะ 4 ประการที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันดังนี้
1.เป้าหมายของการสอนมุ่งไปที่องค์ประกอบทั้งหมดของทักษะการสื่อสารและไม่จากัด
อยู่ภายในกรอบของเนื้อหาภาษาหรือไวยากรณ์
2.เทคนิคทางภาษาได้รับการออกแบบมาเพื่อนาผู้เรียนไปสู่การใช้ภาษาอย่างแท้จริง
ตามหน้าที่ภาษา และปฏิบัติได้จริงโดยมีจุดมุ่งหมายในการพูด รูปแบบโครงสร้างภาษามิใช่เป้าหมาย
หลัก แต่ตัวรูปแบบเฉพาะของภาษาต่างหากที่จะทาให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารจนสาเร็จตามเป้าหมายได้
3.ความคล่องแคล้วและความถูกต้องเป็นหลักการเสริมที่อยู่ภายใต้เทคนิคการสื่ อสาร
ที่มีหลายครั้งที่ความคล่องแคล่วอาจมีความสาคัญมากกว่าความถูกต้อง เพื่อที่จะทาให้ผู้เรียนนาภาษา
มาใช้ได้อย่างมีความหมาย
4.ในการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารในตอนท้ายสุดผู้เรียน
ต้องใช้ภาษาอย่างเข้าใจและสร้างสรรค์ ภายในบริบทที่ไม่เคยฝึกมาก่อน
สรุปได้ว่า แนวทางของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารที่จะส่งผลให้ผู้เรียน เรียนรู้ภ าษาได้ดี
ควรคานึงถึงความต้องการ ความรู้พื้นฐานเดิมของผู้เรียน ครูควรจัดกิจกรรมให้หลากหลาย เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้นาไปใช้อย่างมีความหมาย พร้อมทั้งส่งเสริมให้ใช้
ภาษาอย่างเข้าใจและสร้างสรรค์
1.2.4 การพูดเพื่อการสื่อสาร
1.2.4.1 ความหมายของการพูด
การพูดเป็นทักษะที่สาคัญในการสื่อสารเพราะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ของ
ผู้พูดให้ผู้ฟังทราบ ได้มีนักการศึกษาและนักวิชาการทางภาษาศาสตร์ ได้ให้ความหมายของการพูดไว้
ดั ง เช่ น วิ ภ าดา รั น วิ จั ก ขณ์ (2540:32) กล่ า วว่ า ผู้ ที่ มี ค วามสามารถในการใช้ ทั ก ษะการพู ด
ควรจะสามารถนาคาศัพ ท์ต่าง ๆ มาผูกเป็นประโยค แล้วเปล่งออกมาเป็นสาเนียงที่เจ้าของภาษา
ฟั ง แล้ ว สามารถเข้ า ใจได้ แ ละต้ อ งออกส าเนี ย ง (accent) ได้ ถู ก ต้ อ ง หรื อ ออกระดั บ เสี ย งสู ง ต่ า
(intonation) ในประโยคให้ถูกเพื่อที่เจ้าของภาษาฟังแล้วเข้าใจได้ โดย เบริน (Byrne,1980 อ้างถึงใน
วิภารัตน์ อุปรินทร์, 2551: 37) กล่าวว่า ในความเป็นจริงแล้ว ความสามารถในการพูดเกี่ยวข้องกับการ
ฟังโดยตรง โดยผู้พูดจะทาหน้าที่เป็นผู้ส่งข้อมูลให้กับผู้ฟัง ด้งนั้นผู้พูดจึงต้องมีความสามารถในการใช้
ภาษาเพื่อความเข้าใจ ดังที่ สก๊อต (Scott,1981 อ้างถึงใน อุไร มากคณา, 2556: 11 ) ได้ให้ความหมาย
ของการพูดว่าเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่เกี่ยวกับบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งที่ได้ยิน
ร่ ว มสนทนา และสามารถตี ความในสิ่ งที่ ได้ ฟั งรวมถึงปฏิสั ม พันธ์ ด้านภาษาที่ทาให้ เ กิดประโยชน์
สอดคล้องกับ ทิสทโซโปโล (Tsitsopoulou,1992 อ้างถึงใน วิภารัตน์ อุปรินทร์, 2551: 37) ได้อธิบาย
การพูดไว้ว่าการพูด มิได้เป็นเพียงการออกเสียงตามโครงสร้างของประโยคเท่านั้น แต่ต้องมีความรู้และ
ความเข้าใจตลอดจนสามารถแสดงความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมด้วย สอดคล้องกับ
อุไร
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มากคณา (2556:11) กล่ า วว่ า การพู ด เป็ น พฤติ ก รรมการสื่ อ สารที่ ป ระกอบด้ ว ยเสี ย งและ
รหัสต่าง ๆ เพื่อสื่อความรู้สึกและความต้องการของผู้พูดให้ผู้ฟังเข้าใจและตอบสนองโดยส่งออกมาเป็น
ข้อมูลที่ชัดจน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ ความคิดเห็น และก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์นั้น นอกจกนั้นการพูดจะมีประสิทธิภาพหรือประสบความสาเร็จ
ได้ นั้ น ผู้ พู ด จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง การใช้ ค าส านวนที่ มี ค วามถู ก ต้ อ งเหมาะสและเกิ ด การตอบสนอง
ตามวัตถุประสงค์ด้วย และ อรญา บารุงกิจ (2558:10) ได้ให้ความหมาย การพูดว่าเป็นการสื่อสาร
โดยใช้ทั้งวัจนภาษาและอวันภาษา เพื่อแสดงถึงความรู้และความคิดของผู้ส่งสาร นอกจากนั้นการพูด
ยังเป็นทั้งศาสตร์และศิลปีที่ผู้พูดนั้นต้องคยาหลักการและวิธีการเพื่อนาเสนอความรู้ด้วยภาษาที่ดีที่สุด
เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจและบรรลุถึงเป้าหมายตามผู้พูดตั้งใจไว้
สรุปได้ว่า การพูดเพื่อการสื่อสาร เป็นการพูดเพื่อการถ่ายความรู้สึกนึกคิด สีหน้า ท่าทาง
เพื่อสื่อให้ผู้ฟังเข้าใจและอาจมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งที่ได้ฟัง นอกจากนั้นการพูดจะมีประสิทธิภาพหรือ
ประสบความส าเร็ จ ได้ นั้ น ผู้ พู ด จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง การใช้ ค าส านวนที่ มี ค วามถู ก ต้ อ งเหมาะสมและ
เกิดการตอบสนองตามวัตถุประสงค์ด้วย ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS จ าเป็ น ที่ ต้ อ งพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด เพื่ อ การสื่ อ สาร เพื่ อ สื่ อ สารสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยใช้คาศัพท์ทางภาษาอังกฤษในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์
1.2.4.2 การพัฒนาทักษะและความสามารถในการพูด
มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับการพูด การพัฒนาระดับความสามารถ
การพูดไว้ดังต่อไปนี้
แวลเล็ทและดิสิค (Valette and Disick, 1972: 141-142 อ้างถึงใน ชนิตสิรี ศุภพิมล.
2545) ได้แบ่งระดับความสามารถในการพูดออกเป็น 5 ระดับดังต่อไปนี้
1.ขั้นกลไก ผู้เรียนสามารถพูดเลียนแบบเสียงระดับเสียงที่เน้นหนัก จังหวะมีการหยุด
และการออกเสียงเชื่อมระหว่างคาตามแบบเจ้าของภาษาได้ สามารถท่องจาคา ประโยคหรือข้อความ
บทสนทนาออกเสียงข้อความต่างๆที่ได้เรียนมาแล้วโดยไม่จาเป็นต้องเข้าใจคาหรือข้อความเหล่านั้น
2.ขั้นความรู้ ผู้เรียนสามารถพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เคยเรียนมาโดยใช้คาศัพท์ และไวยากรณ์
ที่เรียนมาแล้วอย่างเข้าใจความหมาย
3.ขั้นถ่ายโอนผู้เรียนสามารถนาเอากฎไวยากรณ์ที่เรียนมาแล้วสร้างรูปประโยคใหม่
ตามต้องการได้
4.ขั้ น สื่ อ สาร ผู้ เ รี ย นสามารถแสดงความคิ ด ความต้ อ งการให้ ผู้ อื่ น รู้ ไ ด้ โ ดยเน้ น
ความคล่องแคล่วความเข้าใจและความสามารถในการสื่อความมากกว่าความถูกต้องทางไวยากรณ์
5.ขั้นวิพากษ์วิจารณ์ ผู้เรียนสามารถพูดได้โดยใช้ลีลาการพูด น้าเสียง คา และสานวน
ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
จิ ต ติ พ ร ไชยริ น ค า (2549: 33) กล่ า วว่ า ความสามารถในการพู ด ภาษาอั ง กฤษ
เป็ น ความสามารถของผู้ พู ด ด้ ว ยการถ่ า ยทอดกวามรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ออกมาเป็ น ค าพู ด โดยค านึ ง ถึ ง
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ความเหมาะสมต่อสถานการณ์นั้ น ๆ เพื่อสื่ อความหมายให้ ส นทนาเข้ าใจ และสามารถได้ตอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ขวั ญ ฤทั ย เชิ ด ชู (2550: 14) สรุ ป ความสามารถในการพู ด ภา ษาอั ง กฤษ
ว่าเป็นความสามารถในการพูดสื่อสารด้ว ยการปฏิสัมพันธ์ทางคาพูดระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ซึ่ ง ได้ แ ก่ ผู้ พู ด และผู้ ฟั ง ซึ่ ง เป็ น การแสดงเจตนาของผู้ พู ด ในการสื่ อ สาร โดยที่ ผู้ พู ด จะต้ อ ง
มีความสามารถในการคาดคะเนความรู้และความรู้สึกของผู้ ฟัง ที่สมารถพูดให้ผู้ฟัง เข้าใจในข้อมูล
ที่ ต้ อ งการสื่ อ สาร ได้ และค าพู ด นั้ น จะต้ อ งมี ค วามถู ก ต้ อ งทางด้ น กฎเกณฑ์ ข องภายาและ
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นที่ยอมรับของเจ้าของภาษา
เจนจิ ร า ชั ย ปานและคณะ (2556: 16-17) ได้ ก ล่ า วว่ า การพู ด หมายถึ ง พฤติ ก รรม
การสื่ อสาร ที่ ป ระกอบด้ว ยเสีย งและรหัส ต่างๆ เพื่อการสื่ อความรู้สึกและความต้องการของผู้พูด
ให้ผู้ฟังเข้าใจและตอบสนอง รวมทั้งเป็นการ แลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ ความคิดเห็นและก่อให้เกิด
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และให้ความหมายของ ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษว่าเป็นการใช้
ความสามารถในการผลิตภายาอังกฤษด้วยตนเอจากกรถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นข้อมูลที่
ถูกต้องชัดเจน เหมาะสมกับกาลทศะตามสถานการณ์ต่างๆ พื่เอให้ผู้ฟังหรือคู่สนทนาเข้าใจได้จ ากสื่อ
ที่ผู้พูดสื่อออกมา ซึ่งอาจจะสื่อออกมาด้วยวัจนภาษาและอวัจนภาษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้น ๆ
จนทาให้ผู้พูดเกิดการตอบสนองเป้หมายของการพูดสื่อสารในสถานการณ์การนั้นๆซึ่งความสามารถ
ในการพูดภายาอังกฤษนั้นต้องสามารถใช้คาพูด ท่าทาง หรือประโยคที่มี
อุไร มากคณา (2556:14) ระดับความสามารถในการพูด สรุปได้ว่า ระดับความสามารถ
ในการพูด คือ ความสามารถใน การพูดเพื่อกรสื่อสาร โดยใช้คาศัพท์โครงสร้างและเนื้อหาที่ถูกต้อง
มีสาเนียงปฏิสัมพันธ์และความคล่องแคล่วในการพูดดังนั้นระดับความสามารถในการพูดจึงเป็นสิ่งที่
แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารของผู้พูดด้วย
จากแนวคิ ด ของนั ก การศึ ก ษา นั ก วิ ช าการ สรุ ป ได้ ว่ า ความสามารถในการพู ด คื อ
ความสามารถของผู้พูด ที่พูดเพื่อการสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ โดยใช้คาศัพท์โครงสร้างและเนื้อหาที่ถูกต้อง
มีสาเนียงปฏิสัมพันธ์และความคล่องแคล่ว ในการพูดและถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงระดับคุณภาพการสื่อสาร
ของผู้พูดด้วย ซึ่งสามารถพัฒนาให้มีระดับพฤติกรรมที่มีคุณภาพสูงขึ้นได้โดยใช้ กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะการพูด โดยใช้กิจกรรมเกี่ยวกับทักษะการพูดภาษาซึ่งผู้สอนอาจเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
แต่ละระดับได้ตามผลการศึกษาของ ฟินอกเชียโร และบรัมฟิต (Finocchiaro and Brumfit, 1983:
141 อ้างถึงใน ธีราภรณ์ กิจจารักษ์. 2553: 7) ประกอบด้วย
1.ให้ตอบคาถามซึ่งผู้สอนหรือเพื่อนในชั้นเรียนเป็นผู้ถาม
2.บอกให้เพื่อนทาตามคาสั่ง
3.ให้ผู้เรียนถามหรือตอบคาถามของเพื่อนในชั้นเกี่ยวกับชั้นเรียน ประสบการณ์ต่างๆ
นอกชั้นเรียน
4.ให้บอกลักษณะวัตถุสิ่งของต่าง ๆ จากภาพ
5.ให้เล่าประสบการณ์ต่างๆของผู้เรียนโดยครูอาจให้คาสาคัญต่าง ๆ
6.ให้รายงานเรื่องราวต่างๆตามที่ได้กาหนดหัวข้อให้
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7.จัดสถานการณ์ต่างๆในชั้นเรียน ให้ผู้เรียนใช้บทสนทนาต่าง ๆ กันไป เช่น ร้านขายของ
ร้านอาหาร ธนาคาร เป็นต้น
8.ให้เล่นเกมต่าง ๆ ทางภาษา
9.ให้โต้วาที อภิปราย แสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ
10.ให้ฝึกการสนทนาทางโทรศัพท์
11.ให้อ่านหนังสือพิมพ์ไทย แล้วรายงานเป็นภาษาอังกฤษ
12.ให้แสดงบทบาทสมมติ
พรสวรรค์ สีป้อ (2550: 160) กล่าวว่า การสอนทักษะการพูดมักจะสอนควบคู่ไปกับทักษะ
การฟั ง การสอนแบบเดิ ม มั ก จะเป็ น การฝึ ก โดยให้ ค นหนึ่ ง ถามอี ก คนตอบทั้ ง ค าถามและค าตอบ
จะถูกกาหนดไว้สามารถดาดาตอบได้มักจะมีคาตอบที่ถูกเพียงคาตอบเดียวซึ่งได้กาหนดไว้ก่อนแล้ว
ดังนั้นจุดประสงค์ของการพูดคือการแสดงความสามารถในการถามและตอบคาถาม ไม่ใช่การพูดที่
แท้จริง
เจนจิรา ชัยปานและคณะ (2556) สรุปได้ว่าการพูดเป็นทักษะที่จาเป็น เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์
ต้องใช้ในชีวิตประจาวันมากกว่าทัก ษะอื่นการพูดได้และพูดเป็ นทาให้การใช้ทักษะอื่นๆ ง่ายขึ้นและ
การพูดนาไปสู่ปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกันการสอนทักษะการพูดควรจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ ผู้ เ รี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมในการฝึ ก การพู ด ที่ ใ ช้ สื่ อ สารกั น ในชี วิ ต ประจ าวั น
การฝึกพูดควรเริ่มจากง่ายไปหายากและให้โอกาสผู้เรียนทุกคนได้ฝึก
สรุปได้ว่า กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูด ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย โดยใช้การปฏิบัติ
จริงโดยต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการดาเนินการในลักษณะโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ ผู้ประเมินจึงใช้แนวทางในดังกล่าวในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
2.การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
2.1 ความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
การจัดการเรียนรู้ รูปแบบ EIS เกิดขึ้นจากโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา โดยเริ่มในปีการศึกษา
2545-2547 ซึ่งพบว่าผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตกต่าอย่างมากจนเกือบเป็นอันดับสุดท้ายของจังหวัด
ระยอง จึ ง ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนรู ป แบบสองภาษามาทดลองแก้ ปั ญ หาและ
ดาเนินการ ทดลองจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน
3 ห้องเรียนในปลายปีการศึกษา 2547 ภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยสื่อ
ต่ า งประเทศจากสิ ง คโปร์ ไ ด้ จนได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ให้ พั ฒ นา
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษใน 4 กลุ่มสาระ
คือ คณิ ตศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ ภาษาอัง กฤษ และคอมพิว เตอร์ ภ ายใต้ส มมุ ติฐ านการบูร ณาการ
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ ยึดผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้ เหมาะสมเชื่อ มโยงกัน กับนั กเรียนแบบปกติ เรียกรูปแบบโครงการนี้ว่า EIS และ
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ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ผู้ น าด้ า นหลั ก สู ต รและการสอนแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ด าเนิ น การให้ ค รู ก ลุ่ ม เป้ า หมายของ
โรงเรียน ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ดาเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม. 1
ม. 2 และ ม.4 จานวน 9 ห้องเรียนในปีการศึกษา 2548 ใช้หนังสือประกอบการเรียนจากประเทศ
สิงคโปร์ จัดกิจกรรมเสริมด้วยอาสาสมัครครูต่างชาติ พัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย
ภาษาอังกฤษของครูกลุ่มเป้าหมาย(จานวน 20 คน ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาทุกวันเสาร์ ณ สถานที่
ทางาน รวมทั้งขยายผลโดยนารูปแบบแนวคิด EIS ไปทดลองในระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครระยอง 5 โรงเรี ย น ในชั้น ป.1 และ ป.4 รวม 12 ห้ องเรียน พัฒ นาครูและผู้ บริหาร
รวม 40 คน จนพบว่ารูปแบบEIS ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษทั้งนักเรียนและครู
ผลการเรี ย นรู้ ของผู้ เรี ย นโครงการ EIS ดีกว่านักเรียนโปรแกรมปกติ ทั้งในระดับชั้นเดียวกันและ
ต่ า งชั้ น กั น และไม่ แ ตกต่ า งจากนั ก เรี ย นในโครงการ EP และ MEP ทั้ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและ
ประถมศึกษา ผู้เรียนสนใจการเรียนมากขึ้น ครูผู้สอนมีพัฒนาการด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่าง
รวดเร็ว และสามารถสอนวิชาเฉพาะด้วยภาษาอังกฤษเกือบไม่แตกต่างจากครูต่างชาติ ผู้ปกครอง
ชุมชน องค์กรท้องถิ่นให้ความสนใจและเห็นความสาคัญต่อการจัดการศึกษามากขึ้น (โรงเรียนสุนทรภู่
พิทยา.2550:ออนไลน์)
2.2 ความหมายการจัดการเรียนรู้ EIS
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้ให้ความหมายของ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS หรือ
ที่เรียกว่า English for integrated study ไว้คือ การเรียนการสอนโดยการบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 3 สาระวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การจั ด การ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้ให้ หลักการบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ไว้ดังนี้
1.การให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาที่สองจากภาษาแม่ สัญลักษณ์ต่างๆ หรือเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว โดยใช้การเรียนรูปแบบ SSF ซึ่ง S มาจากคาว่า Short คือ การใช้ประโยคสั้นๆ S ย่อมาจาก
Simple คือ การใช้ประโยคง่ายๆ และ F มาจากคาว่า Familiar คือ การใช้ประโยคจนคุ้นเคย
2.การให้ คุ ณ ครู ผู้ ส อนและนั ก เรี ย นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โ ดยการใช้ ภ าษาอั ง กฤษในห้ อ งเรี ย น
(Classroom English) จะส่งเสริมให้ตัวนักเรียนเองมีการคิดเป็นภาษาอังกฤษและสามารถใช้ภาษา
ได้เร็วขึ้น
3.การให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะและใช้วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์
และแกโจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ จะส่งเสริมให้เรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษง่ายและ
เร็วขึ้น
4.การให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ คือ การสังเกต การเปรียบเทียบ การจาแนกกลุ่ม การเชื่อมโยงความรู้และ
การสรุปผลแบบอ้างอิง จะส่งเสริมให้ผู้เรียนสอน เขียนและเข้าใจภาษาอังกฤษที่อ่านได้เร็วขึ้น
กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS หมายถึง การจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการการ
ใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มาจากภาษาอังกฤษที่ว่า
English for Integrated Study เป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้คาศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
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กับ วิช าที่ส อน ใช้ป ระโยคคาถามสั้นๆ ง่ายๆ ในการสนทนาและตั้งคาถามใช้สื่ อ เทคโนโลยีที่เป็น
ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมนักเรียนแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษและนาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
2.3 การจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS เพื่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารของโรงเรี ย น
ดารงราษฎร์สงเคราะห์
การจัดการเรียนรู้ รูปแบบ EIS เพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารของโรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์ได้ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ของนักการศึกษา นักวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เช่ น ทิ พ ย์ สุ ด า ทวี สิ ท ธิ์ (2561:15) ได้ ศึ ก ษาการสื่ อ สารภาษาไทยเป็ น ภาษาต่ า งประเทศ
โดยในยุ ค เริ่ ม แรกอยู่ ใ นลั ก ษณะของการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย หรื อ นอกระบบ ในปี พ.ศ.2498
มีโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ เช่น โรงเรียนที่ชาวคริสต์เป็นเจ้าของได้เปิดสอน
ภาษาไทยให้กับมิชชั่นนารีใหม่ซึ่งเข้ามาในประเทศไทย ชื่ อโรงเรียนปัจจุบันคือ Union Language
School สถาบันอีกแห่งหนึ่ง คือ AUA เปิดสอนภาษาไทยเมื่อประมาณ พ.ศ.2500 ให้กับชาวต่างชาติ
ผู้สนใจ มีการสร้างตาราที่ใช้กัน อย่างกว้างขวางในประเทศไทยชื่อ AUA Language Center Thai
Course ต าราชุ ด นี้ ส ร้ า งขึ้ น ในประเทศไทย ผู้ เ ขี ย นคื อ J. Marvin Brown และ Adrian S. Palmer
สถาบันอุดมศึกษาไทยนั้นเริ่มสอนภาษาไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล
ต่อมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มสอนวิชาการสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา
ไทยในปี พ.ศ.2534 และสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ ไปพร้อมกัน ต่อจากนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆ
และสถาบั น ทั้ ง ของรั ฐ และเอกชนเปิ ด การสอนภาษาไทยให้ ช าวต่ า งชาติ ม ากขึ้ น นอกจากนี้
ทบวงมหาวิทยาลัยยังได้จัดการสัมมนาระดับภูมิภาคว่าด้วยการเรียนการสอนภาษาไทยในบริบทไทย
ศึ ก ษาขึ้ น ในเดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2544 ซึ่ ง เป็ น การบยายผลจากการประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารว่ า ด้ ว ย
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในบริบทไทยศึกษาในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน โดยหวังให้
สถาบันต่าง ๆ ได้ร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
ปั จ จุ บั น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต่ า งๆ ในต่ า งประเทศมี ก ารเปิ ด สอนภาษาไทยมากขึ้ น
ผลการสารวจของกระทรวงการต่างประเทศ พบว่า มีสถาบันอุดมศึกษาประมาณร้อยกว่าแห่งเปิดสอน
ภาษาไทยหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น หลักสูตรอาเชียศึกษา หรือเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ และมี แ นวโน้ ม ว่ า จ านวนสถาบั น ที่ เ ปิ ด สอนภาษาไทยจะเพิ่ ม มากขึ้ น ทั้ ง นี้ ยั ง ไม่ ร วม
ศูนย์สอนภาษาและโรงเรียนสอนภาษาที่จัดสอนในเชิงธุรกิจ ซึ่งมีจานวนมากอยู่แล้ว ทั้งนี้เนื่องมาจาก
การขยายตั ว และความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า นเทคโนโลยี ที่ ช่ ว ยให้ ก ารศึ ก ษาและการลงทุ น
ทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างวดเร็ว ส่งผลให้ "ภาษาไทย" เป็นภาษาหนึ่งที่มีบทบาท และมีความสาคัญ
เพื่อการสื่อสารในการแลกเปลี่ยนความรู้ การท่องเที่ยว การดาเนินธุรกิจอันช่วยให้การลงทุนในฐานะ
ประเทศคู่ ค้ า เป็ น ไปด้ ว ยความสะดวกและรวดเร็ ว ดั ง ที่ สิ ร จิ ต ต เดชอมรชั ย (2556) กล่ า วว่ า
การเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ประชาคมโลก
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล (2561) ที่กล่าวว่า มนุษย์มีความจาเป็น
ที่ จ ะต้ อ งเรี ย นรู้ ภ าษาอื่ น เพื่ อ จุ ด ประสงค์ ใ นการสื่ อ สาร และใช้ พั ฒ นาตนเอง ตลอดจนสร้ า ง
ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ ฉะนั้นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะช่วยให้เกิดความเข้าใจอัน
ดี ร ะหว่ า งชนชาติ ให้ ต ระหนั ก และเข้ า ใจถึ ง ความเหมื อ น หรื อ ความแตกต่ า งระหว่ า งภาษาและ
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วั ฒ นธรรมของชาติ ต นกั บ ชาติ อื่ น ๆ ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาสุ น ทรภู่ พิ ท ยา ได้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้
รู ป แบบ EIS โดยเริ่ ม ในปี การศึ กษา 2545-2547 จึงใช้กลยุทธ์ก ารจัด การเรี ยนการสอนรู ป แบบ
สองภาษามาทดลองแก้ปั ญหาและดาเนินการ ทดลองจัดการเรียนการสอนในวิช าคณิตศาสตร์
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 3 ห้องเรียนในปลายปีการศึกษา 2547 ภายในระยะเวลาเพียง
2 เดื อ น ผู้ เ รี ย นสามารถเรี ย นรู้ ด้ ว ยสื่ อ ต่ า งประเทศจากสิ ง คโปร์ไ ด้ จนได้ รั บ ความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ให้ พั ฒ นากระบวนการจั ดการเรี ยนรู้ โ ดยบู รณาการการจัด การเรียน
การสอนด้ ว ยภาษาอั ง กฤษใน 4 กลุ่ ม สาระ คื อ คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ภาษาอั ง กฤษ และ
คอมพิวเตอร์ภายใต้สมมุติฐานการบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ ยึดผลการเรียนรู้ตาม
กรอบหลั กสู ตรแกนกลางและปรั บปรุงหลั กสู ตรสถานศึกษาให้ เหมาะสมเชื่อมโยงกันกับนักเรียน
แบบปกติ เรี ย กรู ป แบบโครงการนี้ ว่ า EIS โรงเรี ย นด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์ ไ ด้ ศึ ก ษาแนวคิ ด
การพัฒนาการจั ดการเรี ยนรู้ รูป แบบ EIS เพื่อพัฒนาทั กษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
ให้มีคุณภาพ
2.3.1 แนวทางการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และคอมพิวเตอร์
แนวคิดในการสอนให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้นั้น
ผู้สอนจาเป็นต้องเลือกเนื้อหาการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับประสบการณ์ และจุดมุ่งหมายของผู้เรียน
เป็นสาคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาภาษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือนาไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้
ตลอดจนผู้สอนจาเป็นต้องคานึงถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับบริ บทวิถีชีวิต ตลอดจน
วั ฒ นธรรมทางสั ง คมในการสื่ อ สารภาษานั้ น ๆ ด้ ว ย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความสามารถ
ในการสื่ อสาร และการใช้ภ าษาได้อย่างถูกต้ อง เหมาะสม วิธีการนี้จะช่ว ยให้ ผู้ เรียนตระหนักถึ ง
การใช้ ภ าษา และเกิ ด ความข้ า ใจอย่ า งสมบู ร ณ์ ใ นเรื่ อ งการสื่ อ สารได้ ซึ่ ง ในการสื่ อ สารผู้ เ รี ย น
สามารถเกิดการเรียนรู้ภาษาได้ด้วยตนเอง หน้าที่ของผู้สอน คือ การกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
ในกฎเกณฑ์ ข องภาษา โดย แคลเนล และ สวิ ล์ น ( Canale and Swain ,1980 อ้ า งถึ ง ใน
ทิพย์ สุ ดา ทวีสิ ทธิ์ , 2561 : 22) ได้ กล่ าวว่า ผู้ เรียนจะมีความสามารถในการติ ดต่ อ สื่ อสารได้ นั้ น
จาเป็นต้องมีความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ความรู้ด้านระเบียบวิธีของภาษา (Grammatical Competence) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ
ระบคาศัพท์ โครงสร้างประโยค ความหมาย และระบบเสียง
2. ความรู้ทางภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguistic Competence) ได้แก่ ความสามารถ
ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคลในสังคม โดยคานึงถึงกฎเกณฑ์ หรือระเบียบวิธีกาปฏิบัติ
ตนในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม เช่น ภาษาท่าทาง การแสดงออกโดยใช้ข้อความ (Expression) และ
ระดับเสียง (Intonation) ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล และสถานการณ์ต่าง ๆ
3. ความรู้ด้านความต่อเนื่องของเนื้อความ (Discourse Competence) ได้แก่ความสามารถ
ในการใช้ภาษาให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เช่น การเลือกใช้คาสรรพนามได้เหมาะสมกับบริบทและ
สถานะทางสังคม การใช้ภาษาในการเรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. ความรู้ ด้ า นกลวิ ธี ก ารสื่ อ ความหมาย ( Pragmatic or Strategic Competence)
ประกอบด้วยความสามารถในการสื่ อสารของผู้ส่งสารในด้านคาพูด (Verbal) และการไม่ใช้คาพูด
(Non verbal) เช่น น้ าเสี ย ง สี ห น้ า ท่าทาง ในการสื่ อสาร ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้ รับสารเข้าใจความหมาย
ในการสื่อสารนั้น
จากแนวคิดดังกล่ าวแสดงให้เห็ นว่า ในการที่ผู้ เรียนจะใช้ในการสื่ อสารได้นั้น นอกจาก
จะต้องมีความรู้ในเรื่องของคาศัพท์ การออกเสียง และโครงสร้างประโยคแล้ว ผู้เรียนจาเป็นจะต้อง
ความสามารถในการเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้อง ตลอดจนสามารถเลือกใช้ภาษาได้เหมาะสมสอดคล้องกับ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมด้วย ดังนั้นในการพัฒนานักเรียนตามโดยใช้การจัดการเรียนรู้ รูปแบบ
EIS เพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์นั้น จึงควรให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยให้คาศัพท์ที่สอดคล้องกับการเรียน ฝึกนักเรียนให้สามารถออกเสียง และใช้คาศัพท์ให้
เหมาะสมกับโครงสร้างประโยค เพื่อนาไปใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
แนวทางการบู ร ณาการภาษาอั ง กฤษในเนื้ อ หาและกระบวนการเรี ย นการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์
หลักการของการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสาคัญ
อย่ า งยิ่ ง เนื่ อ งจากเป็ น การสร้ า งเสริม ทั ก ษะวิธี ก ารในการแสวงหาความรู้ ให้ กั บ นั ก เรี ย นในการ
สื บ ค้ น หาข้ อ มู ล ข่ า วสาร โดยในการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ใช้ วิ ธี ใ นการแสวงหาความรู้
ซึ่งจาเป็นต้องให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ โดยต้องจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การเรี ย นรู้ อัน เป็ น พื้น ฐานการเรี ย นที่จาเป็น ได้แก่ การสั งเกต (Observation) การเปรียบเทียบ
(Comparison) การแบ่ ง กลุ่ ม (Classification) การเชื่ อ มโยง (Transferring) และการสรุ ป ผล
(Inferring) การเรี ย งล าดั บ เนื้ อ หาในแต่ ล ะบทเรี ย นค านึ ง ถึ ง องค์ ป ระกอบส าคั ญ 2 ส่ ว น คื อ
ภาษาอังกฤษที่ใช้สัมพันธ์กับพื้นฐานทางด้านภาษาของผู้เรียน และ ความยาก-ง่าย ของเนื้อหาสัมพันธ์
หลักพื้นฐานการเรียนรู้รู้จากสิ่งใกล้ตัวไปสู่ใกลตัวและจากนามธรรมไปสู่รูปธรรมและความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้น อาศัยหลักการเชื่อมโยงความรู้เก่าเป็นไปตามธรรมชาติ จากบทเรียนแรกไปสู่บทเรียนสุดท้าย
ตามล าดับ ซึ่งผู้ เรี ย นสามารถเชื่ อ มโยงความรู้ ที่ ได้ รับจากกระบวนการเรีย นรู้ และทั ก ษะพื้ น ฐาน
การเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ดังกล่าวไปสู่การแสวงหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(Scientific Method) ในแหล่งต่างๆ
ส าหรั บ รู ป แบบกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งจั ด ให้ ผู้ เ รี ย นในระดั บ
มัธยมศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่จะนามาใช้ประกอบการเรี ยน โดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการในเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ โดยในระยะเริ่มต้นของการจัดการเรียนรู้ จาเป็นต้องจัดกระบวนการเรียนการสอน
โดยเลือกเนื้อหาบทเรียนทางวิทยศาสตร์ที่ผู้เรียนเคยเรียนรู้มาแล้วในภาษาไทย โดยเน้นทักษะพื้นฐาน
การเรี ย นรู้ แ บบวิ ท ยาศาสตร์ กั บ ภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช้ ใ นบทเรี ยนให้ ส มดุ ล กั บ ความสามารถพื้นฐาน
ทางด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุงพื้นฐานการเรียน อ่ านภาษาอังกฤษ
จนผู้ เ รี ย นเกิ ด ทั ก ษะทางด้ า นการอ่ า นภาษาอั ง กฤษจนเข้ า ใจในภาษาที่ อ่ า นในเนื้ อ หาที่ ก าหนด
จนสามารถเชื่อมโยงไปสู่ การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โ ดยใช้ทักษะวิธีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific
Method)
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แนวทาการบู ร ณาการภาษาภาษาอั ง กฤษในเนื้ อ หาและทั ก ษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
การจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับการวัด คุณสมบัติ แถะความสัมพันธ์
ของปริ ม าณและกลุ่ ม ทั้ ง หลาย โดยใช้ จ านวนและสั ญ ลั ก ษณ์ ซึ่ ง โดยหลั ก การจั ด เนื้ อ หาสาระ
คณิตศาสตร์ ในระดับ การศึก ษาขั้น พื้นฐานมี จุดเน้น 3 ประการคือ ความเข้าใจระหว่างภาษากั บ
สั ญ ลั ก ษณ์ ทั ก ษะระเบี ย บวิ ธี คิ ด ค านวณและการน าระเบี ย บวิ ธี คิ ด ดั ง กล่ า วไปประยุ ก ต์ ใ ช้
ในการแก้ปัญหาต่างๆ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษมาเป็นสื่อการสอนในเนื้อหา
สาระคณิตศาสตร์จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น การให้ผู้เรียนใช้ทักษะ
พื้นฐานการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์มาเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
โดยใช้หนังสือประกอบการเรียนที่เป็นสื่อภาษาอังกฤษตามบทเรียนที่ผู้วิจัยกาหนดให้ เช่น การเรียน
การสอนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาทางพืชคณิต และสัญลักษณ์ (Symbol) ทางคณิตศาสตร์ โดยการให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทาโจทย์แบบฝึกหัดที่เป็นภาษาอังกฤษมาก ๆโดยเน้นทั้งการอ่าน
คิด
วิ เ คราะห์ โ จทย์ ปั ญ หา และให้ นั ก เรี ย นได้ ศึ ก ษาประโยคสั ญ ลั ก ษณ์ แ ละประโยคภาษาอั ง กฤษ
ที่มีความสัมพันธ์กันพร้อมทั้งอ่านและเขียนจดบันทึกลงในสมุดแบบฝึกหัด
การจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้ โดยการแก้โ จทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ที่เป็นภาษาอั ง กฤษ
โดยให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกตและวิเคราะห์ส่วนที่เป็นสิ่งที่กาหนดให้และ
คาถามที่โจทย์ต้องการจากการแสดงวิธีการแก้ปัญหา (Solution) จากตัวอย่างที่ครูกาหนดจากหนังสือ
หรือบทเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ นอกจากจะทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์
แล้ ว ยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ เ ข้ า ใจความหมายภาษาอั ง กฤษจากโจทย์ ปั ญ หา โดยเทคนิ ค การวิ เ คราะห์
ภาษาอังกฤษจากวิธีแก้ปัญหา
ดั ง นั้ น แนวทางของหลั ก การในการจั ด การเรี ย นการโดยใช้ ภ าษาอั ง กฤษบู ร ณาการ
ในเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนทักษะการวิเคราะห์
โจทย์ ปั ญหาทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงระหว่างสั ญลั กษณ์ทางคณิตศาสตร์ กับภาษาอั ง กฤษ
จานวนและตัวเลข สติติกราฟพื้นฐานทางพีคณิต และพื้นทางเรขาคณิตแบบยูดลิ ดที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อในระดับความยากของภาษาอังกฤษไม่เกินระดับปานกลาง โดยอาศัยทักษะพื้นฐานการเรียนรู้
แบบวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม การเชื่อมโยง และการสรุปผล
จะเป็ น การส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เรียนเกิด ทัก ษะความเข้าใจภาษาอั งกฤษอ่านและสามารถ
ประยุกต์และเชื่อมโยงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นได้ด้วยตนเอง
แนวทางการบู ร ณาการภาษาอั ง กฤษในกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน
คอมพิวเตอร์
การจั ดการเรี ยนการสอนคอมพิว เตอร์เพื่อให้ ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการ
ในวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ใ นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ควรจั ด สถานการณ์ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย น
ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการบูรณาการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ดังนี้
1. ฝึกทักษะการใช้ เมนูเป็นภาษาอังกฤษ
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2. ให้ความหมายของเมนูใดยใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
3. จัดสื่อเสริมเช่นแบบเรียนสาเร็จรูป ฝึกทักษะการใช้โปรแกรม ไมโครซอฟเวิร์ดและ
การอ่านภาษาอังกฤษจากการพิมพ์ในโปรแกรม โมโครซอฟเวิร์ด
5. ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมไมโครชอฟเอกเซลให้เชื่อมโยงกับบทเรียนคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
6. ทักษะการเรียนรู้โปรแกรมพจนานุกรมภายาอังกฤษต่างๆ
7. ทักษะการจัดบทเรียนทาง อินเทอร์เนต
8. การนาเสนอผลงานโดยโปรแกรม power point เพื่อฝึกทักษะพูดการนาเสนอ
ผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
พบว่าการเรียงลาดับเนื้อหาบหรียนของแต่ละวิชามีความสัมพันธ์กับระดับของภาษาอังกฤษ
ที่จัดให้ผู้เรียน และระดับความง่าย- ยากละความซับซ้อนของภาษาและเนื้อหาที่ใช้จะเรียงลาดับจาก
บทเรี ย นแรกไปสู่ บ ทเรี ย นสุ ดท้ายเป็นไปตามดาดับ ซึ่งในการเรียนรู้เพื่อ พัฒ นาทักษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ควรนาเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนเคยเรียนมาแล้ว
เพื่อสร้างทักษะการอ่าน เพื่อความเข้าใจและการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องร่วมด้วย
3. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ได้มีผู้อธิบายเกี่ยวกับการสอนแบบบูรณาการไว้ต่างๆ เช่น กู๊ด (Good,1973: 308) กล่าวว่า
บูรณาการ หมายถึง กระบวนการหรือการปฏิบัติในการที่จะรวบรวมรายวิชาต่ างๆเข้าด้วยกันแล้ว
นามารายงานผลหรือแสดงออกมาในเชิงกิจกรรมหรือโครงการเดียวกัน สอดคล้องกับ ถวัลย์ มาศเจริญ
(2546: 69) ที่กล่าวว่า วิธีการสอนแบบบูรณาการ หมายถึงกระบวนการที่ผู้ส อนใช้ช่วยให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยการเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์
เดิมและประสบการณ์ใหม่ และเป็นประสบการณ์ตรงที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาสาขาต่าง ๆ
ในลักษณะสหวิทยาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้คิด แก้ปัญหาและแสวงหาความรู้ เชื่อมโยงหลักสูตร
วิธีสอนและแนวคิดของผู้เรียนเพื่อให้เกิดความรู้แบบองค์รวม เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
สอดคล้องกับ สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (2546: 25-31) UNESCO. (1981: 10) และบีน (Beane,1991
อ้างถึงใน ผกามาศ พีธรากร. 2558: 50) ทราเวสส์และรีวอร์ (Travess and Revores ,1990: 9) และ
ทิศนา แขมมณี (2550) ให้ความหมายไว้ใกล้เคียงกันว่ าเป็นการเรียนรู้ในลักษณะองค์รวม เน้นการ
จัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงและ สามารถนาความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ และ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2551: 12-15) กล่าวว่า เป็นการเชื่อมโยงรวมทั้งสอดแทรกเนื้อหาทักษะ
กระบวนการ ทักษะปฏิบัติของสาระการเรียนรู้ต่างๆกับหัวเรื่องที่ต้องการสอนอย่างเหมาะสมหรือ
อย่างสมดุลหรืออย่างสมบูรณ์ การเชื่อมโยงดังกล่าวทาให้ผู้เรียนได้พัฒนาปัญญาด้านต่าง ๆ หรือกล่าว
ว่า เป็นการพัฒนาของปัญญา (multiple intelligences) นั่นเอง
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สรุ ป ได้ว่า การเรี ย นการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นนักเรียน
เป็นสาคัญ โดยเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาต่างๆที่ความสัมพันธ์ เกี่ยวเนื่องกันให้เป็นเรื่องเดี ยวกันและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะที่เป็นองค์รวม ได้ปฏิบัติจริงมีการวัด
และประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ใน
ชี วิ ต ประจ าวั น ได้ อ ย่ า งเหมาะสมต่ อ ไป ดั ง นั้ น ในการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS ของโรงเรี ย น
ด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์ จั ง หวั ด เชี ย งราย จึ ง ควรใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นวิ ช า
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งจัดการวัดและประเมินผล
ที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของนักเรียน
ให้สูงขึ้นต่อไป
3.2 จุดมุ่งหมายของการสอนแบบบูรณาการ
ลาร์ดิซาบอลและคณะ (Lardizabal and others,1970 อ้างถึงใน จุฬารัตน์ ต่อหิรัญพฤกษ์.
2551: 20) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการสอนแบบบูรณาการ ไว้ดังนี้
1.เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กรู้สึกปลอดภัย มีความพึงพอใจ มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของหมู่คณะและได้รับการยอมรับจากผู้อื่น
2.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน
3.ช่ว ยพัฒ นาค่านิ ย ม บรรยากาศในชั้นเรียนจะส่ งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒ นาจริยธรรม
มาตรฐานการทางาน มาตรฐานของกลุ่ม ความซาบซึ้งในการทางานและความซื่อสัตย์
4.ช่วยพัฒนาวินัยในตนเอง โดยส่งเสริมความสามารถในการทางานและการควบคุ ม
อารมณ์ของผู้เรียน
5.ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์พัฒนาการแสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรีและการละคร
6.เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมในสังคม เต็มใจที่จะทางานร่วมกับกลุ่มและ
เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
7.ช่ว ยวัดผลการเรีย นรู้ โดยการแนะนาวิธีตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (2546: 16-17) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการบูรณาการหลักสูตรและ
การสอนแบบบูรณาการมีดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักว่า การเรียนทุกสิ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ในชีวิตคนเรา ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอ หลักสูตรบูรณาการจะมีความสัมพันธ์กับชีวิตของ
นักเรียนมากกว่าและนักเรียนจะเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากกว่าหลักสูตรแบบเดิม
2. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งในการแก้ปัญหานักเรียน
จะต้องอาศัยความรู้จากหลายสาขาวิชาในเวลาเดียวกัน
3. เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยตรงอย่างมีจุดหมาย และมีความหมาย
นักเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนและช่วยสร้าง
ความเข้าใจให้นักเรียนอย่างลึกซึ้ง
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4. เพื่ อ ตอบสนองความสนใจของนั ก เรี ย นแต่ ล ะคน โดยการเรี ย นรู้ ต ามเอกั ต ภาพ
ออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่ต้องการจะรู้บรรยากาศในชั้นเรียนจะไม่เครียด สามารถ
กระตุ้นให้นักเรียนเรียนอย่างสนุกสนานและบรรลุผลในการเรียนมากขึ้น
5. มีการถ่ายโอนและด้า นหาความสัม พันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระ ความคิด ทักษะและ
เจตคติช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความคิดรวบยอดที่เรียนได้อย่างลึกซึ้ง เป็นระบบ และถ่ายโอนความเข้าใจ
จากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งได้ดี
6. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ที่จะทางานร่วมกัน ให้ นักเรียนรู้ สึกปลอดภัย มีความพึงพอใจ
มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ และยอมรับผู้อื่น เต็มใจที่จะทางานร่วมกับกลุ่มและเป็นสมาชิก
ที่ดีของกลุ่ม
7. ช่วยพัฒนาค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานการทางาน วินัยในตัวเองส่งเสริม
ความสามารถในการทางาน และการควบคุมอารมณ์ของผู้เรียน
8. ช่ว ยส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ และพัฒ นาการแสดงออกทางด้านศิล ปะดนตรี
ไปพร้อมๆ กับทางด้านความรู้ เนื้อหาสาระ อีกทั้งให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมในสังคม
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546: 126) กล่าวว่า วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการสอนแบบ
บูรณาการ มีดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับสาระความรู้แบบองค์รวมที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันจากหลากหลาย
สาขาวิชา
2. เพื่อให้ผู้เรี ยนได้ฝึ กทักษะกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ทักษะกระบวนการกลุ่ ม
ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การอภิปราย การสรุป เป็นตัน
3. เพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนที่มีแตกต่างกันในด้านต่างๆ ที่เรียกว่าพหุปัญญา
(Multiple Intelligence)
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
เอ็กเก้น และคัวซัค (Eggnen and Kauchak, 2001: 193-194) กล่าวว่า รูปแบบการสอน
แบบบูรณาการถูกกาหนดด้วยเป้าหมายซึ่งทาให้บรรลุผลสาเร็จ 2 ข้ อ ข้อแรกรูปแบบการสอนแบบ
บู ร ณาการช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นสร้ า งความรู้ แ ละความเข้ า ใจของเนื้ อ หาที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ระหว่ า ง
ข้อเท็จจริง หลักการทั่วไป ได้อย่างลึกซึ้ง และข้อที่ส องคือ เป็นรูปแบบที่ดาเนินการด้วยความคิด
อย่างมีเหตุผล การคิดที่เป็น ขั้นตอนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยนักเรียนได้ฝึกหัดในการหา
แบบรูป การอธิบาย การตั้งสมมติฐาน การหากฎเกณฑ์ทั่วๆไป ซึ่งตรวจสอบยืนยันได้ด้วยเอกสารของ
นักเรียน
สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการสอนแบบบูรณาการ มีดังนี้ 1) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
แบบองค์รวมและนาความรู้ไปใช้อย่างเหมาะสม 2) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรและ
3) เพื่อให้นักเรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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3.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เบญมาศ อยู่เป็นแก้ว (2547) กล่าวว่ารูปแบบการสอนแบบบูรณาการมี 4 รูปแบบดังนี้
1. แบบสอดเทรก (Infusion Instruction) เป็นการสอนแบบบูรณาการสอดแทรกเนื้อหา
ของวิชาอื่นๆ เข้าไปในวิชาของการผู้สอน ครูวางแผนการสอนและดาเนินการสอนคนเคียว
2. แบบคู่ ข นาน (Paralled Instruction) เป็ น การสอนแบบวางแผนร่ ว มกั น สอน
คนละวิชาต่างคนต่างสอนไป แต่หัวข้อเรื่อง ความคิดรวบยอด ปัญหาเดียวกัน ระบุสิ่งที่ร่วมกันและ
ตัดสินร่วมกัน จะนาไปสอนอย่างไรในวิชาของตน
3. แบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Instruction) เป็นการสอนคล้ายๆแบบที่สอง
ผู้ ส อนตั้งแต่ 2 คนขึ้น ไป สอนต่างวิช ากัน มุ่งสอนหั ว เรื่อง ความคิดรวบยอดและปัญ หา ต่างคน
ต่างสอน แต่มอบหมายให้ผู้ เรียนทาโครงการร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน
วางแผนโครงการร่วมกัน
4. แบบข้ามวิชาหรือสอนเป็นคณะ (Trans disciplinary Instruction) เป็นการสอนที่
ครู ผู้ ส อนวิ ช าต่ า งๆ มาร่ ว มกั น เป็ น คณะ วางแผนปรึ ก ษาหรื อ ร่ ว มกั น ด าเนิ น การสอนนั ก เรี ย น
กลุ่มเดียวกัน
ฟราซี และ รู ด์ นิ ท สกี (Frazee & Rudnitski, 1995 : 137 – 141 ) กล่ า วว่ า ลั ก ษณะ
การเรียนรู้แบบบูรณาการ (Forms of Integration) มีรูปแบบ ดังต่อไปนี้
1. แบบวิ ท ยาการพื้ น ฐาน (Discipline-based) เป็ น รู ป แบบที่ ผู้ ส อนในวิ ช าหนึ่ ง
สอดแทรกเนื้อหาของวิชาอื่นๆ เข้าไปในการสอนของตน เป็นการวางแผนการสอนและสอนโดยผู้สอน
คนเดียว
2. แบบคู่ขนาน (Parallel) เป็นรูปแบบที่ผู้สอนตั้ งแต่ 2 คนขึ้นไป สอนต่างวิชากันแต่
วางแผนการสอนร่ ว มกัน โดยระบุ สิ่ งที่ร่ว มกันและตัดสิ นใจว่า หั ว เรื่อง มโนทัศน์ ปัญหาเดียวกัน
นั้นจะสอนอย่างไรในวิชาของแต่ละคน งานที่มอบหมายให้ผู้เรียนทาจะต่างกันไปในแต่ละวิชา
3.แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) เป็นรูปแบบที่ผู้สอนต่ างวิชามาร่วมกันสอน
เป็ น ที ม ร่ ว มวางแผนและก าหนดหั ว เรื่ อ ง ปั ญ หาร่ ว มกั น และด าเนิ น การสอนผู้ เ รี ย นกลุ่ ม เดี ย ว
มอบหมายงานหรือโครงการให้ผู้เรียนทางานร่วมกันเป็นงานใหญ่ชิ้นเดียว
4.แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เป็นการสอนที่ผู้สอนแต่ละคนต่างสอนวิชาของ
ตนเอง ไม่ได้ออกแบบให้ผู้เรียนทางานร่วมกันระหว่างต่างวิชา แต่จะมีการสอนแบบบูรณาการเฉพาะ
ที่ระบุไว้ในแต่ละวิชาเท่านั้น ผู้สอนแต่ ละคนในต่างวิชาไม่ได้มีการแบ่งกิจกรรมของผู้เรียนด้วยกัน
เพียงแต่ให้เวลาแล้วมอบหมายงาน หรือปัญหาให้ผู้เรียนกลับไปดาเนินการกันเอง
5. แบบบู ร ณาการ (Integrated) เป็นการบูรณาการทั้งมโนทัศน์ ทักษะ เจตคติและ
ความเชื่อ ตลอดจนเนื้อหา ทาให้เป็นการสอนที่ต้องอาศัยความหลากหลายวิธีที่สามารถเป็นไปได้
ผู้ เรี ย นสามารถเลื อกที่จ ะฝึ กในสิ่ งที่ต้ องการจะเรียนรู้ ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง
อย่างอิสระ
สรุปได้ว่า การสอนแบบบูรณาการ คือ การจัดการเรียนการสอนที่มีการผสมผสานเนื้อหา
วิธีการสอน อาจแยกกันสอน หรือร่วมกันสอนก็ได้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชื่อ มโยงกันเข้าด้วยกัน
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมและความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้
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เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน ดังนั้นในการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรม
แบบบูรณาการ จึงควรใช้วิธีการสอนหลากหลาย โดยครูสามารถออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนั กเรียนแต่ละระดับชั้น ตามความเหมาะสมและความสนใจ
ของผู้ เ รี ย น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งเต็ ม ตามศั ก ยภาพและสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันตามที่แนวทางของการบูรณาการดังกล่าว
3.4 ประโยชน์ของการจัดการสอนแบบบูรณาการ
ทิ ศ นา แขมมณี (2546: 50-51) กล่ า วว่ า ประโยชน์ ข องการบู ร ณาการหลั ก สู ต รและ
การบูรณาการ มีดังนี้
1.ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในลักษณะองค์รวม มองเห็นความสัมพันธ์และข้อมูล ได้
อย่ า งรวดเร็ ว กระตุ้ น ผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้ ทั้ ง ด้ า นลึ ก และกว้ า ง มี ทั ศ นะด้ า นความคิ ด ที่ ก ว้ า งไกล
ลดความซับซ้อนของเนื้อหาวิชา
2.ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานความรู้ คุณธรรมค่านิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้เรียนรู้ทักษะชีวิตและ
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้หลายรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมกระบวนการคิด
การจั ด การ การเผชิ ญ สถานการณ์ การประยุ ก ต์ ค วามรู้ และการน าทั ก ษะต่ า งๆมาใช้
เพื่อการแก้ปัญหา
4.ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย รู้ จั ก เคารพสิ ท ธิ เ สรี ภ าพขอ งผู้ อื่ น
โดยคานึงถึงความคิดเห็นและประโยชน์ของส่วนรวม
5. ช่วยแก้ปัญหาด้านการขาดครูที่สอนในแต่ละวิชา
6. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสภาพปั ญหาในสั งคมได้ดี พิจารณาปัญหาอย่างกว้างๆโดยใช้
ความรู้อย่างหลากหลายที่สัมพันธ์กัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะและความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย
7. ช่วยทาให้การศึกษา และการสอนมีคุณค่ามากขึ้น ช่วยเน้นการพัฒนาทักษะที่จาเป็น
ให้เกิดความคิดรวบยอดที่ถูกต้องขึ้น และสามารถปลูกฝังคานิยมที่พึงประสงค์
8. ส่งเสริมการพัฒนาค่านิยม และบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นการช่ว ยพัฒนาวินั ย ใน
ตนเองส่งเสริมความสามารถในการทางาน และควบคุมอารมณ์ของผู้เรียน
9. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ และเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (2546: 22-23) กล่าวว่า ประโยชน์ของการสอนแบบบูรณาการมีดังนี้
1. ท าให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า ใจเนื้ อ หาในลั ก ษณะองค์ ร วม มองเห็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
เนื้อหาวิชา ทาให้นักเรียนระลึกถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรู้สึกทั้งลึกและกว้าง
ทาให้เป็นผู้ที่มีทัศนะกว้างไกล ลดความซับซ้อนของเนื้อหาแต่ละวิชา และทาให้มีเวลาเรียนมากขึ้น

38
2. ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยผสมผสานความรู้ คุณธรรมค่านิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมี เจตคติที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ผู้เรียน
ได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
3. ส่ งเสริ มให้ เกิดกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบที่ เน้ นนักเรียนเป็นส าคัญส่งเสริม
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้ องกันและ
แก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ
4. ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้จักเคารพสิ ทธิเสรีภาพของผู้ อื่นโดย
คานึงถึงความคิดเห็นและผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
5. ช่วยแก้ปัญหาด้านการขาดครูสอนในแต่ละรายวิชา
6. ช่วยทาให้ผู้เรียนเข้าใจสภาพและปัญ หาสังคมได้ดีกว่า สามารถพิจารณาปั ญหาและ
ที่มาของปั ญหาอย่ างกว้างๆ ใช้ความรู้อย่างหลากหลายมาสั มพันธ์กัน ส่ งเสริมให้ เกิดทักษะและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทั้งผู้เรียนและผู้สอน รวมทั้งส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย
7. ช่วยทาให้การสอนและการให้การศึกษามีคุณค่ามากขึ้น สามารถช่วยเน้นการพัฒนา
ทักษะที่จาเป็นให้เกิดความคิดรวบยอดที่กระจ่ างขึ้น ถูกต้อง และสามารถปลูกฝั่งคานิยมที่พึงประสงค์
ได้อีกด้วย
8. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความพึงพอใจ การยอมรับผู้อื่น การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหมู่
คณะและเกิดการเรียนรู้จากการกระทาร่วมกัน
9. ช่วยส่งเสริมการพัฒนาค่านิยม และบรรยากาศในชั้นเรียน เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาวินัยในตนเอง ส่งเสริมความสามารถในการทางานและควบคุมอารมณ์ของผู้เรียน
10. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเกิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ และเกิดความสนุกสนาน
เพราะได้เรียนรู้หลายด้าน
เอ็ ก เก้ น และคั ว ซั ค (Eggnen; & Kauchak. 2001: 207) กล่ า วว่ า รู ป แบบการสอน
แบบบู ร ณาการท าให้ นั ก เรี ย นมี แ รงจู ง ใจในการเรี ย นเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ผลที่ เ กี่ ย วกั บ การสร้ า ง
ความน่าสนใจให้มากขึ้น และเน้นให้นักเรียนเกิดการคิดและเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง ทั้งยังเป็นการให้
นักเรียน เพิ่มความสามารถที่ทาให้เกิดผลด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมให้กับ
นักเรียนด้วย
สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการสอนแบบบูรณาการ ประกอบด้วย ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเนื้ อหาอย่างลึกซึ้ง นักเรียนสามารถนาทักษะและประสบการณ์ ที่ได้รับไปใช้ในการ
แก้ปัญหา ส่งเสริมให้นักเรียนทางานร่วมกันในหมู่คณะ นักเรียนเห็นคุณค่าของความรู้ที่ได้รับ และ
นาความรู้ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
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4.นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
4.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ที่ชี้นาทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ได้เห็นพ้องร่วมกันกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.2570 ซึ่งกาหนดไว้ว่า "คนไทยภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลัก
ธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้ นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่
ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี
ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก
สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี"
วิสัยทัศน์
"สั ง คมอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข ด้ ว ยความเสมอภาค เป็ น ธรรม และมี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลง"
พันธกิจ
1. สร้ างสั งคมเป็ น ธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุ กภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
2. พั ฒ นาคุ ณ ภาพคนไทยให้ มี คุ ณ ธรรม เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต มี ทั ก ษะและการด ารงชี วิ ต
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัว
รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และภูปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาที่ ส าคั ญ ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11
(พ.ศ.2555-2559) มีดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
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3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และ สังคม
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยการจัดการศึกษาเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาคนสู่ สั ง คม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้
ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะ ให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การ
สร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึ กฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิด เห็ น
จากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการ เรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการ
ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและ เตรียมความ
พร้ อ มสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น สร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ ค นไทยมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
เคารพ กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
เรียนรู้การรองรับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัต การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
ตลอดชีวิต ดาเนินการโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่
ของ คนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็กและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย
ควบคู่กับการ ส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชนและสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์สื่ อสาร ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลื อกที่ส อดคล้ องกับ
ความต้องการของผู้เรียน และสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.2 นโยบายของรัฐบาล ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวัน 12 กันยายน 2557 โดยได้กาหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาล
มีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดาเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่างๆ และส่งเสริมความสามัคคี
และความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ
นโยบายที่1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
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นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 10 การส่ งเสริ มการบริห ารราชการแผ่ นดิน ที่มีธ รรมาภิบาล และการป้อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
โดยด้านที่เกี่ย วข้องกับ การพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึ กษาและเกี่ยวข้ องกับ การสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ คือ นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
โดยรัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็น
ไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้ อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้
เต็มตามศักยภาพประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่ รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดี
มี คุ ณ ธรรม สร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพการเรี ย นรู้ โดยเน้ น การเรี ย นรู้ เพื่ อ สร้ า งสั ม มาชี พ ในพื้ น ที่
ลดความเหลื่ อมล้ าและพัฒ นากาลั งคนให้ เป็น ที่ต้ องการเหมาะสมกับพื้ นที่ ทั้งในด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความจ าเป็ น ของผู้ เ รี ย นและลั ก ษณะ พื้ น ที่ ข องสถานศึ ก ษา และปรั บ ปรุ ง และ
บู ร ณาการระบบการกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ เพิ่ ม โอกาสแก่ ผู้ ย ากจนหรื อ
ด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาขนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา
ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้
กระจายอานาจการบริ ห ารจั ดการศึกษาสู่ ส ถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการ
ได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และ
ทั ก ษะใหม่ ที่ ส ามารถประกอบอาชี พ ได้ ห ลากหลายตามแนวโน้ ม การจ้ า งงานในอนาคต
ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้า
ด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟัง
ความเห็ น ผู้ อื่น การมีคุณธรรม จริ ยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
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4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้อ งการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
นั้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตามวิชาที่สอนนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดย
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น ต้ น รวมทั้ ง ปรั บ ระบบการประเมิ น สมรรถนะที่ ส ะท้ อ นประสิ ท ธิ ภ าพ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.7 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้ างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนั บ สนุ น การเรี ยนรู้ ภ าษาต่างประเทศ วัฒ นธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝังคานิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่ อ เปิ ด พื้ น ที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
4.3 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กระทรวงศึกษาธิการ (2557) ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของกระทรวงศึกษาธิการของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนได้นามาใช้ในการดาเนินการในปีการศึกษา 2559 ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์
คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความสุขมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันใน
เวทีโลก
พันธกิจ
1.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่สากล
2.เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร์
1. การสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง และค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ
2. การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม
3. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
4. การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา
5. การปฏิรูปครู โดยนั้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
6. การปฏิรูประบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
7. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8. การดาเนินงานตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน
9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาให้ทันสมัย
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและ
บรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ" ในการอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ประจาปี 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า
โดยกล่าวว่า ภายใน 3 ปี: ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวันได้ โดยถือเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับภาษาอังกฤษให้ประชาชน
และผู้เรียนทุกระดับสามารถใช้ภาษาอังกฤาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้ กระทรวงศึกษาธิการ
จึ งได้เริ่ มต้น นโยบาย ด้ว ยการสร้ างแรงจูงใจในการเรียนภาษา จากนั้นมีการจัดทาแอพพลิ เคชั้น
Echo Hybrid, Echo English รวมทั้งการพัฒนาครูภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการ Boot Camp และ
การปรับชั่วโมงเรียนและเน้น
4.4 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็น
ไทย ให้ นั ก เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพสู ง สุ ด มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะที่ แ ข็ ง แกร่ ง และเหมาะสม
เป็นพื้นฐานสาคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้ นไป และการดารงชีวิตในอนาคต สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดนโยบาย
จานวน 11 นโยบาย โดยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ได้แก่
1. เร่ ง รั ด ปฏิ รู ป การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงระบบและ
กระบวนการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก
ให้สาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
2. เร่ ง พั ฒ นาความแข็ ง แกร่ ง ทางการศึ ก ษาให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภทรวมถึ ง
เด็กพิการและด้อยโอกาสมีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไปโดยเฉพาะทักษะการอ่าน
เขียนและการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทางาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดจุดเน้นการดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ได้แก่
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ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน
1.นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และ
ด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม
1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้นไปได้รับการสงเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ
ด้วยการแนะแนว ทั้ งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ(ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการใน
นอกพื้นที่) และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 )
4.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์โรงเรียนของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์(2558) ได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
(ปีการศึกษา 2559-2563) โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์โรงเรียน ดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็ น ผู้ น าการพัฒ นานักเรียนให้ มีคุณภาพและเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
พันธกิจ
1. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนมีคุณภาพตามศักยภาพ
3.พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4.พัฒ นาโรงเรีย นให้เป็นสั งคมแห่ งการเรียนรู้โดยใช้แหล่ งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย
5. ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และเรียนรู้ภูมิปัญญานานาชาติ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้มีทักษะชีวิต มีสุขภาพที่ดีและปลอดจากสารเสพติด
7. พัฒนาโรงเรียนโดยการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
8. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศึกษา
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เป้าประสงค์
1.นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา มีศักยภาพสู่ความเป็นพลโลก
2.นักเรียนมีทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3.โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล
4.โรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5.โรงเรียนมีสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้
กลยุทธ์โรงเรียน
1.จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
2.จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามความสามารถ ความถนั ด และความสนใจของนั ก เรี ย น
เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
3.จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนักเรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.ผลิตและใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายการเรียนรู้ในการเรียนรู้และการดาเนินชีวิต
5.จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและปลอดจากสารเสพติด
6.จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญานานาชาติ
7.พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมีวิทยฐานะสูงขึ้น
8.จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
9.บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
10.ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
โรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
5. แนวคิดเกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ
5.1 ความหมายของการประเมินโครงการ
มี นั ก การศึ ก ษาและนั ก วิช าการได้ ใ ห้ ค วามหมายเกี่ ยวกั บการประเมิ น โครงการไว้ เช่น
สุ ช าติ ประสิ ท ธิ์ รั ฐ สิ น ธุ์ (2547:2) ให้ ค วามหมายว่ า เป็ น กระบวนการศึ ก ษาหาความรู้ เ กี่ ย วกั บ
การดาเนินโครงการว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาและผลกระทบ
อะไร และบรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่ สอดคล้องกับ สมคิด พรมจุ้ย (2550:37) ที่ให้ความหมายว่า
เป็นการตรวจสอบ ความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงานตลอดจนการพิจารณาผลสั มฤทธิ์ของโคร
การหรือแผนงานนั้นๆว่ามีมากน้อยเพียงใดการประเมินผลเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของโครงการ
แผนงานกล่ าวคือแผนงานโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของโครการและ
แผนงานหรือไม่เพียงใด ทาได้ทั้งการประเมินก่อนเริ่มโครงการ การประเมินกาลังดาเนินการอยู่และ
การประเมินผลแผนงานโครงการหลังจกการดาเนินงานได้สิ้นสุดแล้ว ดังที่
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สมเดชสีแสงและ สุนันทา สุนทรประเสริฐ์ (2550:18) กล่าวว่าเป็นกระบวนการของการ
ตัดสิ น ใจและตัดสิ น คุณค่าของโครงการหรือทางเลื อกในทางปฏิบัติที่ส ามารถเลื อกมาดาเนินการ
แก้ปัญหาหรื อพัฒนางานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดให้หรือไม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรั บ การ
ตัดสินใจในการดาเนินงานต่อไป และพิสณุ ฟองศรี (2551:68) กล่าวถึงความหมายของการประเมิน
โครงการโดยละเอียดตามช่วงเวลาของการดาเนินการไว้ ดังนี้
การประเมินก่อนดาเนินโครงการ หมายถึง กระบวนการการตัดสินคุณค่าของโครงการ
โดยนาสารสนเทศหรือผลของการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อตัดสินใจจัดทาโครงการ
ทดลองหรือนาร่อง ปรับเปลี่ยนหรือระงับโครงการ
การประเมินระหว่างดาเนินโครงการ หมายถึง กระบวนการการตัดสินคุณค่าของโครงการ
โดยนาสารสนเทศหรือผลของการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อปรับปรุงโครงการให้
ประสบความสาเร็จ
การประเมิน เมื่ อสิ้ น สุ ดโครงการ หมายถึง กระบวนการการตั ดสิ น คุณ ค่า ของโครงการ
โดยนาสารสนเทศหรือผลของการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อขยายผลปรับเปลี่ยน
ก่อนจะดาเนินการต่อไปหรือยกเลิกโครงการ
อุทุมพร จามรมาน และคณะ (2553: 83) ได้อธิบายความหมายของการประเมินโครงการ
หมายถึ ง กระบวนการตรวจสอบและตั ด สิ น คุ ณ ค่ า (Value Judgment) เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย น าเข้ า
กระบวนการ และผลการดาเนินโครงการเพื่อเป็นสารสนเทศสาหรับการปรับปรุงการดาเนินโครงการ
สรุปผลสาเร็จของโครงการ และพัฒนาโครงการต่อไป การประเมินโครงการอาจใช้ข้อมูลจากการ
ติดตามโครงการซึ่งได้ระหว่างกระบวนการดาเนินโครงการ รวมทั้งประเมินผลสรุปรวม (Summative
Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินภาพรวมความสาเร็จของโครงการเมื่อโครงการนั้นเสร็จสิ้น สอดคล้อง
กับ ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ (2556:6) และเมวิกา สุขะวิทะ (2560: 34) ที่ให้ความหายสอดคลอ้องกัน
โดยกล่าวว่า กระบวนการ ที่มุ่งแสวางหาคาตอบตัดสินคุณของกิจกรรมหรือผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ในด้านความสาเร็จความล้มเหลว บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ เพียงใด
จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น ปั ญ หา อุ ป สรรค โดยมี ก ระบวนการรวบรวมข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้การประมินโครงการยังมีประโยชน์ในแง่การนาสารสนเทศไปสู่การปรับปรุง
การดาเนินกิจกรรมโครงการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และสอดคล้องกับ Royse, et al. (2001) ไ ด้ อ ธิ บ า ย
ความหมายของการประเมินโครงการ หมายถึง การวิจัยประยุกต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
จัดการ โดยการประเมินโครงการเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการบริการประชาชน
ซึ่งมีความแตกต่ างจากงานวิจั ย ทั่ว ไปที่นั กวิท ยาศาสตร์ ใช้เฉพาะศาสตร์ ข องตน แต่การประเมิ น
โครงการเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงการการให้บริการประชาชน สาหรับการนาโครงการ ไปปฏิบัติ
โดยผู้ตัดสินใจต้องการรู้ว่าโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีความคุ้มค่าในการดาเนินการ
ในปีต่อไปหรือไม่หรือโครงการที่มีใช้จ่ายในการดาเนินงานน้อยกว่านี้จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
เดียวกันได้หรือไม่และ Rossi, Lipsey and Freeman (2004: 16-23) ได้อธิบายความหมายของการ
ประเมินโครงการ หมายถึง การประยุกต์ระเบียบวิธีการวิจัยทางสั งคมศาสตร์มาใช้ในการส ารวจ
ประสิทธิผลของโครงการอย่างเป็นระบบ ซึ่งการประเมินโครงการจะประกอบด้วย 1) การประยุกต์ใช้
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วิ ธี ก ารวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ 2) การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของโครงการ 3) จะต้ อ งให้ ส ารสนเทศ
เพื่อการปรับปรุงกิจกรรมทางสังคมและปรับปรุงสภาพสังคมแก่ผู้ที่ทาหน้าที่ตัดสินใจเกีย่ วกับโครงการ
สรุ ป ได้ ว่ า การประเมิ น โครงการ หมายถึ ง กระบวนการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ของการด าเนิ น โครงการอย่ า งเป็ น ระบบ แล้ ว น าไปเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์
เพื่อแสดงถึงความสาเร็จของโครงการ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือ
เพื่อตัดสินใจว่าจะดาเนินโครงการต่อไป หรือจะยุติการดาเนินงานโครงการ
5.2 ประเภทของการประเมินโครงการ
นักวิชาการได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับประเภทของการประเมินโครงการไว้ ดังนี้
Stufflebeam and Webster (1980: 5–20 อ้างถึงใน วัน เดชพิชัย.2535:494) ได้จาแนก
การประเมินทางการศึกษา ออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. การประเมินที่เทียม (Pseudo Evaluation) ได้แก่ การประเมินที่ผลการประเมิน
ให้ คุ ณ ค่ า บวกหรื อ ลบต่ อ วั ต ถุ ห รื อ เรื่ อ งที่ ศึ ก ษา โดยไม่ ค ล้ อ งจองกั บ คุ ณ ค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง ของเรื่ อ งนั้ น
แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ แบบที่ถูกการเมืองควบคุม(ประเมินเพื่อรับเพิ่มหรือรักษาอิทธิพล
อานาจ หรือ เงินตรา) และแบบที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ( ประเมินเพื่อเกิดภาพพจน์ที่ดีต่อเรื่องนั้น )
2. การประเมิ น กึ่ ง จริ ง (Quasi Evaluation) เป็ น การประเมิ น ที่ อ าศั ย ค าถาม
ที่เฉพาะเจาะจง วิธีการมีระบบพอควร แต่อาจจะไม่ได้วัดคุณค่าของเรื่องนั้นก็ได้แบ่งเป็น 5 ประเภท
ย่ อ ย ๆ คื อ แบบที่ เ ป็ น ปรนั ย แบบที่ อิ ง หลั ก การคุ้ ม ค่ า (การลงทุ น กั บ ผลที่ ไ ด้ รั บ ) แบบวิ จั ย
เชิงทดลอง แบบที่มีโปรแกรมการตรวจสอบและแบบที่มีข้อมูลการจัดการ
3. การประเมินที่แท้จริง (true evaluation ) เป็นการประเมินที่มุ่งศึกษาคุณค่าของ
เรื่องนั้นก็ได้หรือสิ่งนั้นๆ แบ่งเป็น 6 ประเภทย่อยๆ คือ การให้เครดิตหรือประกาศนียบัตรการศึกษา
เพื่อนโยบายการศึกษา เพื่อการตัดสินใจ การศึกษาเพื่อใช้ในด้านผู้บริโภค(เพื่อบริการ) การศึกษา
โดยใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ( คุณค่าของกิจกรรม ) และการศึกษาโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
รัตนะ บัวสนธ์ (2540:21) แบ่งประเภทของการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์ ของ
การประเมินโครงการได้ 3 ประเภท ดังนี้
1. การประเมินผลโครงการก่อนดาเนินงานหรือการประเมินผลก่อนการดาเนินโครงการ
2. การประเมินผลโครงการขณะดาเนินงานหรือการประเมินผลขณะดาเนินโครงการ
3. การประเมินผลโครงการภายหลังสิ้นสุดการดาเนินงานหรือการประเมินผลภายหลัง
สิ้นสุดโครงการ
ศิริ ชัย กาญจนวาสี และคณะ (2541: 47 – 48) ได้แบ่งประเภทการประเมินตามเกณฑ์
ลักษณะการแบ่งไว้ 3 ลักษณะคือ
1. แบ่งตามวัตถุประสงค์การประเมิน
การแบ่งตามวัตถุประสงค์การประเมิน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
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1.1 การประเมิ น ความก้ า วหน้ า ( Formative Evaluation ) เป็ น การประเมิ น
ระหว่างการดาเนินงาน โดยพิจารณาความก้าวหน้าของสิ่งที่ประเมินว่าจาเป็นต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงส่วนใด เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและทาให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation ) เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุด
การดาเนินงาน เพื่อตัดสินความสาเร็จว่า บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากน้อยเพียงใดหรือบรรลุ
เป้าหมายที่ควรจะเป็นเพียงใด
2. แบ่งตามช่วงเวลาการประเมิน
การแบ่งตามช่วงเวลาการประเมิน แบ่งได้ 8 ประเภท ดังนี้
2.1 การประเมินความต้องการจาเป็น ( Needs Assessment ) เป็นการประเมิน
ความต้องการจาเป็นในเบื้องต้น ก่อนที่จะจัดทาสิ่งใดๆ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบายและ
การวางแผน เพื่อให้ได้แนวคิดของการดาเนินงานที่สามารถสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
2.2 การประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ( Feasibility Evaluation) เป็ น การประเมิ น
เพื่ อ พิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ ข องสิ่ ง ที่ จ ะด าเนิ น การ โดยศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ถึ ง ปั จ จั ย ที่ จ าเป็ น
ต่ อ ความส าเร็ จ ซึ่ ง จะพบการประเมิ น ประเภทนี้ ไ ด้ ม ากในการประเมิ น โครงการขนาดใหญ่
โดยมั ก จะประเมิ น ในด้ า นการตลาดหรื อ อุ ป สงค์ ด้ า นเทคนิ ค ด้ า นการเงิ น ด้ า นเศรษฐกิ จ
ด้านสังคมและ ด้านสภาพแวดล้อมเป็นต้น
2.3 การประเมิ น ปั จ จั ย น าเข้ า (Input Evaluation) เป็ น การประเมิ น สิ่ ง ที่ ป้ อ น
เข้าสู่การดาเนินงานว่ามีความเหมาะสมเพียงใดก่อนที่จะเริ่มดาเนินงาน เช่น คน วัตถุดิบ อุปกรณ์
เครื่องมือและงบประมาณ เป็นต้น
2.4 การประเมินกระบวนการ(Process Evaluation)เป็นการประเมินกระบวนการ
ดาเนินงานตามที่กาหนด โดยประเมินในขณะที่กาลังดาเนินงานอยู่ เพื่อใช้ผลการประเมินไปปรับปรุง
หรื อเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการดาเนิน งาน ซึ่งมีลั กษณะครอบคลุ มการประเมิน ความก้ าวหน้ า ของ
โครงการฯ
2.5 การประเมิ น ผลผลิ ต หรื อ ผลิ ต ผล(Output / Product Evaluation)เป็ น การ
ประเมินผลที่ได้จากสิ่งที่ประเมินหรือผลการดาเนินงานโดยตรง ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
สิ่งที่ประเมินว่ามากน้อยเพียงใด
2.6 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ลั พ ธ์ ห รื อ ผ ล ก ร ะ ท บ ( Outcome/Impact Evaluation)
เป็นการประเมินผลที่ได้อันเนื่องมาจากผลของสิ่งที่ประเมินหรือการดาเนินงานทั้งที่คาดหวังและไม่ได้
คาดหวัง ซึ่งเป็นผลทั้งทางบวกและทางลบ เพื่อนาผลไปประกอบการตัดสินใจในการหยุด ยกเลิกปรับ
หรือขยายสิ่งที่ประเมินนั้นๆ
2.7 การประเมิ น ด้ ว ยการติ ด ตามเมื่ อ ด าเนิ น งานเสร็ จ สิ้ น ไปแล้ ว ระยะหนึ่ ง
(Follow Up Evaluation) เป็นการประเมินที่อาจเหลื่อมกับข้อ 2.6 หรือการประเมินตามหัวข้อ 2.6
แต่ประเมินเมื่อการดาเนินงานเสร็จไปแล้วระยะหนึ่ง อาจเป็น 6 เดือน 1 หรือ 2 ปี เพื่อคอยดู
ผลที่จะเกิดขึ้นให้ได้ชัดเจน บางครั้งเรียกกันว่าการติดตามหลังสิ้นสุดการดาเนินงาน แต่เพื่อไม่ให้
สับสนกับคาว่า “การติดตามระหว่างการดาเนินงาน” จึงใช้คานี้แทน
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2.8 การประเมิ น งานประเมิ น (Meta Evaluation) เป็ น การประเมิ น ผลของ
การประเมิน อี ก ครั้ งหนึ่ ง เพื่อพิจ ารณาคุ ณภาพโดยศึ ก ษาความถู ก ต้ องและความเหมาะสมของ
การประเมินด้านต่างๆ การประเมินประเภทนี้ยังไม่แพร่หลายมากนัก
การเรียกชื่อการประเมินต่างๆ ข้างต้น บางครั้งอาจมีชื่อเรียกต่างกันออกไปบ้าง เช่น
การประเมิ น ความพยายามและการประเมิ น ความพร้ อ ม เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ก ารประเมิ น
บางประเภทอาจประเมินร่วมกันเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เช่น การประเมินความต้องการจาเป็นและ
การประเมินความเป็นไปได้ ถ้าประเมินร่วมกันเรียกว่า “การประเมินบริบท” เป็นต้น
การแบ่งประเภทตามช่วงเวลาของการประเมินในข้อ 2.1-2.8 ถ้าเป็นโครงการใหญ่ที่มี
ความส าคั ญ อาจจะประเมิ น ทั้ ง หมดหรื อ ค่ อ ยๆลดบางหั ว ข้ อ ลงตามสภาพการณ์ ที่ ต้ อ งการใช้
สารสนเทศจากการประเมิ น หรื อ บริ บ ทที่ เ อื้ อ อ านวยหรื อ ถ้ า ใช้ รู ป แบบการประเมิ น บางรู ป แบบ
ก็จะกาหนดให้ประเมินหลายหัวข้ออยู่แล้วตามแนวทางของรูปแบบนั้นๆ
3 แบ่งตามผู้ประเมิน
การแบ่งตามเกณฑ์ผู้ประเมินแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
3.1 การประเมินโดยผู้ประเมินภายใน (Internal Evaluator Evaluation) ผู้ประเมิน
เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานกับสิ่ งที่ประเมินนั้นหรือปฏิบัติงานในองค์การที่รับผิ ดชอบ
สิ่งที่ประเมิน ซึ่งมีข้อดีคือทราบรายละเอียดของสิ่งที่ประเมิน แต่มักมีข้อเสียเรื่องความลาเอียง (Bias)
เข้าข้างตนเองเสมอ
3.2 การประเมิ น โดยผู้ ป ระเมิ น ภายนอก( External Evaluator Evaluation)
ผู้ประเมินเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่ได้ปฏิบัติงานกับสิ่งที่ประเมินโดยตรง อาจเป็น
บุคลากรของหน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานกลาง ซึ่งมีข้อดีคือความเป็นกลาง แต่มีข้อเสียคือ มัก จะ
ทราบรายละเอียดของสิ่งที่ประเมินไม่ดีพอและอาจไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ถ้าเห็นว่าเป็นการจับผิด
การแบ่งประเภทการประเมินข้างต้นอาจมีการดาเนินการในลักษณะผสม เช่น ประเมิน
ร่วมกันระหว่างผู้ประเมินภายในกับภายนอก หรือมีการประเมินทั้งความก้าวหน้าและผลสรุป
เยาวดี วิบูลย์ศรี(2542 : 105) กล่าวว่า การประเมินโครงการนั้นสามารถจาแนกประเภท
ของการประเมินโดยทั่วไปได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) การประเมินความต้องการจาเป็น
2) การประเมินกระบวนการ
3) การประเมินผลผลิต
4) การประเมินประสิทธิภาพ
นอกจากการแบ่งประเภทของการประเมินโครงการดังที่กล่าวมาแล้ว การประเมินโครงการ
ยังอาจแบ่งออกได้อีก 3 ประเภทตามระยะเวลาที่ทาการประเมิน ดังนี้
1. การประเมิน ระหว่างการดาเนินงาน เป็นการประเมินเพื่อติดตามดูผ ลผลิตของ
โครงการนั้น ๆ กาลังดาเนินอยู่ การประเมินประเภทนี้ให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่จาเป็นแก่ผู้จัดการ
โครงการและผู้ตัดสินใจเพื่อปรับนโยบาย วัตถุประสงค์ ตลอดจนการจัดการทรัพยากรของโครงการ
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ผลจากการประเมินระหว่างการดาเนินงานนี้อาจจะให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ สาหรับการวางแผน
โครงการใหม่ได้ด้วย
2. การประเมิ น เมื่ อ สิ้ น สุ ด โครงการ เป็ น การประเมิ นเพื่ อ วิ เคราะห์ ผ ลผลิ ตทั้ งหมด
ที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ การประเมินประเภทนี้จะให้สารสนเทศที่จาเป็นทั้งหมดแก่ผู้ตัดสินใจ
และผู้วางแผนสาหรับใช้เพื่อการวางแผนโครงการใหม่และเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผล
ใน
อนาคตต่อไป
3. การประเมินย้อนหลัง เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบย้อนหลังเมื่อโครงการสิ้นสุดไป
แล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่งว่ามีผลกระทบจากโครงการหรือไม่ อย่างไร(เยาวดี วิบูลย์ศรี. 2542 : 102
- 103 )
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544: 93-94 ) ได้แบ่งการประเมินโครงการเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน แบ่งการประเมินเป็น 2 ประแภทย่อย คือ
การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนา เรียกว่า การประเมินความก้าวหน้า ( Formative Evaluation)
เป็นการประเมินขณะโครงการหรือกิจกรรมนั้นกาลังดาเนินการอยู่ ซึ่งสามารถนาผลของการประเมิน
ไ ป ป รั บ ป รุ ง ก า รด า เนิ น งา นใ ห้ ดี ขึ้ น อ ย่ าง ทั น ท่ ว งที แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เมิ น เพื่ อ ตั ด สิ น ผล
(Summative Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อบ่งชี้ระดับสัมฤทธิผลของงานหรือเป็นการประเมิน
หลังจากสิ้นสุดโครงการ
2. แบ่งตามหลักยึดในการประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ การประเมิน ที่ยึด
เป้าหมายของโครงการหรืองานเป็นเกณฑ์ ซึ่งเรียกว่า Goal - Based Evaluation การประเมินตาม
แนวนี้ก็คือการนาผลการวัดมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโครงการ
ส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นการประเมินที่เป็นอิสระจากเป้าหมายของโครงการ (Goal-Free Evaluation)
การประเมินตามแนวนี้ผู้ประเมินไม่จาเป็นต้องทราบเป้าหมายของโครงการ เป็นการประเมินผล
ทั้ ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ผลโดยตรงและผลโดยอ้ อ มของโครงการ ตลอดจนการประเมิ น ผลกระทบ
ทั้งในทางบวกและทางลบของโครงการ
3. แบ่ ง ตามล าดั บ เวลาที่ ป ระเมิ น โดยแบ่ ง การประเมิ น เป็ น 3 ระยะ คื อ ระยะ 1
การประเมิ น ก่ อ นน าโครงการไปปฏิ บั ติ ( Intrinsic Evaluation) โดยเฉพาะการวิ เ คราะห์
ความเหมาะสมของแผนงานโครงการก่อนเสนอเพื่อขออนุมัติให้ดาเนินการ กระบวนการดังกล่าว
เรียกว่า การวิเคราะห์โครงการ (Project Appraisal or Analysis) ระยะที่ 2 คือ การประเมินขณะ
ด าเนิ น งานหรื อ โครงการ ( On Going Evaluation ) เพื่ อ พิ จ ารณาความก้ า วหน้ า ของโครงการ
ผลการประเมินในระยะนี้เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดาเนินงานและระยะ 3 เป็นระยะสุดท้าย
คือ การประเมินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ( Pay off Evaluation) เป็นการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
เมื่อสิ้นสุดโครงการและหลังสิ้นสุดโครงการไประยะหนึ่ง กระบวนการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ
ไประยะหนึ่งเรียกว่า กระบวนการติดตามผล ( Follow-Up Study หรือ Tracer Study ) การแบ่ง
ตามมิติดังกล่าว ตามแนวคิดของ แพทตัน (Patton. 2004 : 277 ) ไม่ได้มีจุดประสงค์จะแบ่งประเภท
ให้แยกจากกันเด็ดขาด เพียงเป็นการเน้นให้เห็นว่าจะใช้การประเมินตามมิติใดก็ตามขอให้ นาผล
การประเมินไปใช้ประโยชน์ได้เท่านั้น
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สมคิ ด พรมจุ้ ย (2550:49-50) ให้ ค วามหมายว่ า รู ป แบบการประเมิ น โครงการ คื อ
กรอบความคิดหรือแบบแผนในการประเมินที่แสดงให้เห็นถึงรายการที่ควรประเมินหรือกระบวนการ
ของการประเมินในการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่งนั้นเราควรพิจารณาประเมินในเรื่องใดบ้าง
ในขณะเดียวกันบางรูปแบบอาจจะมีก ารเสนอแนะด้วยว่าในการประเมินแต่ละรายการแต่ละเรื่อง
ควรพิจารณาหรือตรวจสอบอย่างไรซึ่งเป็นลักษณะการเสนอแนะวิธีการโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
คือ
1. รูปแบบการประเมินที่นั้นจุดมุ่งหมาย (Objective Based Mode) เป็นรูปแบบที่เน้น
การตรวจสอบผลที่คาดหวังได้เกิดขึ้นหรือไม่ หรือประเมิน โดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมาย
เป็ น หลั กโดยดูว่าผลที่เกิดจากการปฏิบัติ งานบรรลุ จุด มุ่งหมายที่ก าหนดไว้ห รื อไม่ ได้ แก่รูปแบบ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง ไ ท เ ล อ ร์ ( Ralph, W. Tyler, 1943) ค ร อ น บ า ค ( Cronbach, 1973) แ ล ะ
เคริกแพตทริค(Kirkpatrick)
2. รู ป แบบการประเมินที่เน้นการตัดสิ นคุณค่า (Judgemental Evaluation Model)
เป็นรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศสาหรับกาหนดและวินิจฉัย
คุ ณ ค่ า ของโครงการนั้ น ได้ แ ก่ รู ป แบบการประเมิ น ของสเตด ( Stake, 1967), สคริ ฟ เว่ น
(Scriven,1967), และ โพรวัส (Provus, 1971)
3. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ (Decision-Oriented Evaluation Model)
เป็นรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่ งหมายเพื่อให้ได้ มาซึ่งข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อช่วยผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆได้อย่างถูกต้องได้แก่รูปแบบการประเมินของเวลช์ (Welch,1967)
สตัฟเฟิลบิม (Stufflebeam, 1968) อัลดิน (Alkin, 1967)
พิส ณุ ฟองศรี ( 2551: 1) มีความเห็ นว่า ควรแบ่งประเภทการประเมินตามช่ว งเวลา
เพื่อเอื้ อต่ อ การประเมิน เพิ่ ม อี ก 1 ลั กษณะ ซึ่งจัดเป็นกลุ่ ม ใหญ่ ๆ ตามช่ว งเวลาเป็น 3 กลุ่ ม คือ
ก่อนดาเนินงาน ระหว่างดาเนินงานและสิ้นสุดการดาเนินงาน ส่วนการแบ่งตามเกณฑ์ข้อ มูล วิธีการ
ประเมินและผู้ประเมินนั้นจะไม่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา เมื่อนามาสรุปร่วมกันจะได้ดังตาราง 2.1
ตาราง 2.1 สรุปประเภทการประเมินตามช่วงเวลาเพื่อเอื้อต่อการประเมินและองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้อง
ช่วงเวลา

ประเภ ทการ ข้อมูล
ประเมิน

วิธีการ

ผู้ประเมิน

ก่อน
ดาเนินงาน

บริบท

ปริมาณ/
คุณภาพ/
ผสม
 ความต้องการ ปริมาณ
จาเป็น

ระบบ/
ธรรมชาติ/
ผสม
ระบบ

 ภายใน

ความเป็น
ไปได้

ระบบ/
ธรรมชาติ/
ผสม

 ภายใน/
ภายนอก/
ผสม

ปริมาณ

 ภายใน

หมายเหตุ

การประเมินความ
ต้องการจาเป็นและ
ความเป็นไปได้
ร่วมกันอาจเรียกว่า
ประเมินบริบท
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ตาราง 2.1 (ต่อ)
ช่วงเวลา

ระหว่าง
ดาเนินงาน
สิ้นสุดการ
ดาเนินงาน

ป ร ะ เ ภ ท ก า ร ข้อมูล
ประเมิน

วิธีการ

ผู้ประเมิน

หมายเหตุ

ปัจจัยนาเข้า

ปริมาณ/ ระบบ/
คุณภาพ/ ธรรมชาติ/
ผสม
ผสม

 ภายใน

การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายกับ
ผลตอบแทน
การวิเคราะห์
ต้นทุนกับ
ประสิทธิผล
ความก้าวหน้า
กระบวนการ

ปริมาณ

ระบบ

ปริมาณ

ระบบ

 ภายใน/
ภายนอก/
ผสม
 ภายใน/
ภายนอก/
ผสม
 ภายใน

อาจประเมินหลังสิ้น
สุดการดาเนินงานก็
ได้
อาจประเมินหลัง
สิ้นสุดการดาเนินงาน
ก็ได้
การติดตามจะอยู่
ในช่วงนี้

 ภายใน/
ภายนอก/
ผสม
 ภายใน/
ภายนอก/
ผสม
 ภายใน/
ภายนอก/
ผสม
 ภายใน/
ภายนอก/
ผสม
 ภายใน/
ภายนอก/
ผสม

การประเมินงาน
จะอยู่ในช่วงนี้
(ถ้ามี) โดยจะทาเมื่อ
การประเมินงาน
จะอยู่ในช่วงนี้
(ถ้ามี) โดยจะทาเมื่อ
ได้ประเมินและจัดทา
รายงานการประเมิน
เสร็จสิ้นแล้ว

ปริมาณ/
คุณภาพ/
ผสม
ผลผลิต
ปริมาณ/
คุณภาพ/
ผสม
ผลผลิต
ปริมาณ/
คุณภาพ/
ผสม
ผลลัพธ์/
ปริมาณ/
ผลกระทบ
คุณภาพ/
ผสม
การวิเคราะห์ ปริมาณ
ค่าใช้จ่ายกับ
ผลตอบแทน
การวิเคราะห์ ปริมาณ
ค่าใช้จ่ายกับ
ประสิทธิผล

ระบบ/
ธรรมชาติ/
ผสม
ระบบ/
ธรรมชาติ/
ผสม
ระบบ/
ธรรมชาติ/
ผสม
ระบบ/
ธรรมชาติ/
ผสม
ระบบ
ระบบ
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ตาราง 2.1 (ต่อ)
ช่วงเวลา

ประเภทการ
ประเมิน
การประเมิน
ด้วยการติดตาม
หลังการ
ดาเนินงาน
เสร็จไปแล้ว
ระยะหนึ่ง
ที่มา : พิสณุ ฟองศรี. 2551 : 14

ข้อมูล

วิธีการ

ปริมาณ/ ระบบ/
คุณภาพ/ ธรรมชาติ/
ผสม
ผสม

ผู้ประเมิน

หมายเหตุ

 ภายใน/
ภายนอก/
ผสม

จากตาราง 2.1 จะเห็ น ว่าการใช้ช่ว งเวลาหลั ก ๆ 3 ช่ว ง คือ ก่อนดาเนิน งาน ระหว่า ง
ดาเนิ น งานและสิ้ น สุ ดการดาเนิ น งานจะครอบคลุ มประเภทการประเมินต่างๆ ส่ว นในเรื่องข้อมูล
ซึ่งจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ คุณภาพหรือผสมวิธี การจะใช้แบบธรรมชาติหรือเชิงระบบ ผู้ประเมิน
จะเป็ น ผู้ ป ระเมิ น ภายใน ภายนอกหรื อ ผสม ไม่ ไ ด้ ก าหนดตายตั ว สามารถนามาใช้กั บ ประเภท
การประเมินให้เหมาะสมตามที่จัดประเภทการประเมิน ตามกลุ่มช่วงเวลาของการดาเนินงานดังกล่าว
ได้
การแบ่งประเภทการประเมินตามช่วงเวลานี้จะเหมาะสาหรับการประเมินโครงการเพราะ
การดาเนินโครงการจะต้องมีการเขียนโครงการ วางแผนการ เตรียมความพร้อมต่างๆก่อนดาเนิน
โครงการหรือถ้าสนใจในแง่เศรษฐศาสตร์ก็อาจพิจารณาด้านการเงิน เช่น ประเมินด้ วยการวิเคราะห์
ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ ต้ น ทุ น ต่ า งๆ เป็ น ต้ น หลั ง จากนั้ น ก็ จ ะน าโครงการไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอน
รายละเอีย ดต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งถือว่าเป็นช่ว งระหว่างดาเนินงานและเมื่อสิ้ นสุดโครงการ
ก็จะพิจารณาผลต่างๆ ถ้าสนใจในแง่เศรษฐศาสตร์ก็ประเมินเกี่ยวกับเรื่องทุนต่างๆได้เช่นกัน
จากการศึกษาการแบ่งประเภทการประเมินของนักวิชาการที่ได้นาเสนอไว้ข้างต้น จะเห็นว่า
แต่ละท่านได้มองและจาแนกการประเมินโครงการ โดยมีส่วนที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันไปบ้าง
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว อาจจะสรุปได้ว่า การจัดประเภทการประเมินโครงการจะเป็นอย่างไร
นั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ การนาผลการประเมินไปใช้ วิธีการประเมินและรูปแบบหรือโมเดลของ
การประเมินที่เลือกนามาใช้
5.3 ความสาคัญของการประเมินโครงการ
แนวคิ ด ในปั จ จุ บั น ยอมรั บ ว่ า การประเมิ น ย่ อ มน าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง งานหรื อ โครงการ
ในทุกด้าน ซึ่งเป็นแนวคิดที่เข้ามาทดแทนความเข้าใจผิดที่ว่าการประเมินเป็นการจับผิด การประเมิน
เป็นระบบย่อยระบบหนึ่งของการวางแผนและการบริหารงานหรือโครงการ การประเมินงานหรือ
โครงการไม่ว่าด้านใด จาเป็นต้องอาศัยการประเมินที่เป็นระบบ คือ มีการประเมินทั้งเหตุและ
ประเมินผล กล่าวคือ ทาให้ผู้ประเมินทราบจุดเด่น จุดด้อย เพื่อจะได้เสริมจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อย
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ได้ทันท่วงที ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการย่อมต้องการทราบว่างานหรือโครงการนั้นบรรลุเป้าหมาย
เพียงใด คุ้มค่ากับทุนหรือแรงงานที่ทาลงไปหรือไม่ คาตอบเหล่านี้จะได้จากการประเมินที่ถูกต้อง
และเชื่ อ ถื อ ได้ มี จุ ด หมายในการประเมิ น ที่ ชั ด เจน ด าเนิ น การประเมิ น อย่ า งมี ร ะบบและ
มีความเป็นปรนัย ( สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. 2544 : 92 )
นักวิชาการได้เสนอความสาคัญของการประเมินโครงการในหลายแง่มุมที่แตกต่างกันออกไป
ดังนี้
มาเรียม นิลพันธุ์ (2540 : 14) กล่าวถึง ความสาคัญของการประเมินโครงการ โดยแบ่งเป็น
3 ลักษณะ ดังนี้
1. เป็นกระบวนการของการกาหนดคุณค่าหรือผลที่ได้รับของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ ( Criteria )
2. เป็นกระบวนการกาหนดความสาเร็จและความล้มเหลวของโครงการว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด
3. เป็ น กระบวนการของการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ ตั ด สิ น ใจใช้ ใ น
การตัดสินใจ
เยาวดี วิบูลย์ศรี (2542: 104-105) ให้เหตุผลของการประเมินโครงการว่า
1. เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สาคัญสาหรับผู้รับผิดชอบโครงการได้นาไปใช้ในการตัดสินใจ
2. เพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ทราบผลผลิตหรือผลกระทบจากโครงการ
4. เพื่อให้ได้รับเงินสนับสนุนอย่างเพียงพอ
5. เพื่อต้องการได้รับการประกันคุณภาพหรือรับรองวิทยฐานะถ้าหากเป็นโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษา
สมคิด พรมจุ้ย (2544: 30) กล่าวว่า การประเมินมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผน
และบริหารโครงการ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
1. ช่วยให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน
งานและโครงการ ตรวจสอบความพร้ อ มของทรั พ ยากรต่ า งๆ ที่ จ าเป็ น ในการด าเนิ น โครงการ
ตลอดจนตรวจสอบความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
2. ช่วยทาให้การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน
3. ช่วยให้การจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิน
โครงการ
4. ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสาเร็จและความล้มเหลวของโครงการ เพื่อนาไปใช้ในการ
ตัดสินใจและวินิจฉัยว่าจะดาเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่ จะยกเลิกหรือขยายการดาเนินโครงการ
ต่อไป
5. ช่ว ยให้ ได้ข้อมูล ที่บ่งบอกถึงประสิ ทธิภาพของการดาเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร
คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่
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6. เป็นแรงจูงใจให้ผู้ ปฏิบัติงานโครงการ เพราะการประเมินทาด้วยตนเองจะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบผลการดาเนินงาน จุดเด่น จุดด้อยและนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและ พัฒนา
โครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สมหวั ง พิ ธิ ย านุ วั ฒ น์ (2544 : 92-93) ได้ ส รุ ป วั ต ถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ ของการประเมินว่า
เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารงานหรือโครงการ ตลอดจนการดาเนินงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่ อ ช่ ว ยการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ โครงการหรื อ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งถู ก ต้ อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะของการประเมิน ดังนี้
1. เพื่อช่วยปรับปรุง พัฒนางานหรือโครงการต่าง ๆ
2. เพื่อตัดสินผลเกี่ยวกับระดับสัมฤทธิผลของงาน หรือ โครงการต่าง ๆ
3. เพื่อช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการหรืออนาคตของโครงการได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. เป็นการกระตุ้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาความสาคัญของการประเมินโครงการของนักวิชาการที่ได้นาเสนอไว้ข้างต้น
พอสรุ ป ได้ว่า การประเมิน โครงการทาให้ ผู้ รับผิ ดชอบโครงการทราบผลการดาเนินงาน จุดเด่น
จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินโครงการและเพื่ อหาข้อเท็จจริงจากการดาเนินโครงการ
โดยอาศั ย การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ น าไปสู่ ก ารตั ด สิ น ใจว่ า ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง
ปรับเปลี่ยน ลดขยาย ดาเนินการต่อหรือยุติโครงการและเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนา
โครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังแผนภาพ 2.1
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การวางแผนโครงการ
(Planning)

สิ้นสุด / ยุติ

แก้ไข / ปรับ / ลด /

การดาเนินการตามโครงการ

ขยาย /ดาเนินการต่อ

( Implementation )

การตัดสินใจ
( Decision )

การประเมิน
( Evaluation )
แผนภาพ 2.1 การดาเนินโครงการ
ที่มา : ประชุม รอดประเสริฐ. 2542 : 74
5.4 รูปแบบของการประเมินโครงการ
ในการประเมินโครงการเป็นการดาเนินงานอย่างมีระเบียบแบบแผน โดยทั่วไปมักกาหนด
รูปแบบในการประเมินโดยเลือกเอารูปแบบการประเมินรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบ
เพื่อสามารถประเมินได้ครบถ้วนตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน การเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม
จะท าให้ ก ารประเมิ น โครงการเป็ น ไปอย่ า งเที่ ย งตรงและเชื่ อ ถื อ ได้ ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ยิ่ ง
ในการประเมิ น ดั ง นั้ น รู ป แบบการประเมิ น โครงการ(Model of Program Evaluation)หมายถึง
กรอบความคิด เค้าโครงหรือร่างในการประเมินโครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับ
โครงการ (รั ต นะ บั ว สนธ์ . 2540: 40; สมคิ ด พรมจุ้ ย .2544: 41) ได้ ก ล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า รู ป แบบ
การประเมิ น โครงการแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง รายการที่ ค วรประเมิ น หรื อ กระบวนการของการประเมิ น
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ในการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่ งนั้นเราควรพิจารณาเรื่องใดบ้าง (What) ในขณะเดียวกัน
บางรู ป แบบอาจมี ก ารเสนอแนะว่ าในการประเมิ น แต่ ล ะรายการแต่ ล ะเรื่อ ง ควรพิ จ ารณาหรือ
ตรวจสอบอย่างไร ซึ่งเป็นการเสนอแนะวิธีการ (How)
นั ก วิ ช าการได้ เ สนอแนวคิ ด ทฤษฎี เหตุ ผ ลและวิ ธี ก ารประเมิ น เกี่ ย วกั บ รู ป แบบ
(Approach) ของการประเมิ น ไว้ แ ตกต่ า งกั น ตามความเชื่ อ ของแต่ ล ะบุ ค คล กลุ่ ม อาชี พ และ
ความเหมาะสมของสถานการณ์ของเรื่องที่ต้องประเมิน ดังนี้
พอพแฮม (Popham ,1975 : 22 – 42 )ได้ส รุปว่า รูปแบบการประเมินทางการศึกษา
มี 4 ลักษณะ คือ
1. รูปแบบที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก ผู้นาในลักษณะนี้ ได้แก่ ไทเลอร์ ทาบา แฮมมอน
เมทเฟสเซลและไมเคิล
2. รูปแบบที่ยึดเกณฑ์ภายในเป็นหลั ก เป็นรูปแบบที่ปฏิบัติกันทั่วไปในการประเมิน
ทางการศึกษา เช่น ในการรั บ รองวิทยฐานะของโรงเรียนตัวอย่าง ผู้ นาในด้านนี้ ได้แก่ สมาคม
ภาคกลาง – เหนือของสหรัฐอเมริกา ( North Central Association )
3. รูปแบบที่ยึดเกณฑ์ภายนอกเป็นหลัก ผู้นาในรูปแบบนี้ คือ สคริฟเวนและ สเตค
4. รูปแบบที่ช่วยในการตัดสินใจ ซึ่ง กูดา สตัฟเฟิลบีม อัลคิน และโพรวัสเป็นผู้นา
ในด้านนี้
ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ (2544:199) ได้แบ่งรูปแบบการประเมินออกเป็น 6 รูปแบบ ดังนี้
1. การประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมายของโครงการ
2. การประเมินที่เน้นการจัดการ
3. การประเมินที่เน้นผู้รับบริการ
4. การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
5. การประเมินโดยมีฝ่ายตรงข้าม
6. การประเมินตามธรรมชาติและการประเมินแบบมีส่วนร่วม
สมคิด พรมจุ้ย (2544 : 30 ) ได้แบ่งรูปแบบการประเมินออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
1. รู ป แบบการประเมิน ที่เน้น จุ ด มุ่งหมาย (Objective Based Model ) เป็นรูปแบบ
ที่ เ น้ น การตรวจสอบผลที่ ค าดหวั ง ได้ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ หรื อ ประเมิ น โดยตรวจสอบผลที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
จุดมุ่งหมายเป็นหลัก โดยดูว่าผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ได้แก่
รู ป แบบการประเมิ น ของ ไทเลอร์ ( Ralph W.Tyler) ครอนบาค (Cronbach)และเคิ ร์ ก แพตทริ ค
( Kirkpatrick )
2. รู ป แบบการประเมิ น ที่ เ น้ น การตั ด สิ น คุ ณ ค่ า (Judgment Evaluation Model)
เป็นรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศสาหรับกาหนดและวินิจฉัยคุณค่า
ของโครงการนั้ น ได้แก่ รู ป แบบของ สครีฟเวน(Scriven), สเตค(Robert E.Stake) และโปรวั ส
( Provus )
3. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ (Decision Oriented Evaluation Model )
เป็ น รู ป แบบการประเมิน ที่มี จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ ให้ ไ ด้ข้ อ มูล และข่า วสารต่ าง ๆ เพื่อช่ว ยให้ ผู้ บ ริ ห าร
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ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อ กต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ได้ แ ก่ รู ป แบบของ เวลซ์ ( Welch),
สตัฟเฟิลบีม ( Stufflebeam ) และ อัลคิล ( Alkin )
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544:91)ได้แบ่งรูปแบบการประเมินตามแนวปรัชญาประโยชน์นิยม
กับปรัชญาสหัชญาณและพหุนิยม ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. การประเมินตามวัตถุประสงค์ เป็นการประเมินที่เน้นว่าการดาเนินงานทาให้บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พี ย งใด ระบบสารสนเทศที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น นี้ ส ามารถช่ ว ยในการปรั บ ปรุ ง
วัตถุประสงค์ ปรับปรุงกิจกรรมหรือปรับปรุงกระบวนการประเมิน ผู้ประเมินที่ยึดการประเมินตาม
วัตถุประสงค์ ได้แก่ ไทเลอร์(Ralph W.Tyler) เมทเฟสเสล และมิเชล (Metfessel and Michael)
แฮมมอนด์ ( Hammond ) โปรวัส( Provus )และเคิร์กแพตทริค (Kirkpatrick)
2. การประเมิ น เพื่ อ การจั ด การ เป็ น การตั ด สิ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การโครงการหรื อ
โปรแกรมต่ า ง ๆ จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย สารสนเทศเพื่ อ ช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจ เพื่ อ การจั ด การเป็ น ไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การประเมิ น รู ป แบบนี้ เ ป็ น การมุ่ ง ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ ห าร
ผู้ประเมินที่ยึดการประเมินเพื่อการจัดการ ได้แก่ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ที่เรียกว่า ซิปโมเดล
(CIPP Model) ประกอบด้ ว ยการประเมิ น 4 ด้ า น คื อ การประเมิ น สภาวะแวดล้ อ มหรื อ บริ บ ท
การประเมินปัจจัยเบื้องต้ น การประเมินกระบวนการและการประเมินผลผลิต ส่วนโมเดล UCLA
ที่เสนอโดย อัลคิล (Alkin) ประกอบด้วยการประเมิน 3 ด้าน คือ การประเมินระบบ การประเมิน
เพื่ อ จั ด เตรี ย มโปรแกรม การประเมิ น เพื่ อ รั บ รองโปรแกรมส าหรั บ เวลซ์ ( Welch )ได้ เ น้ น
การประเมิน ในฐานะกระบวนการที่ก่อให้ เกิดสารสนเทศในการประเมิน มุ่งตอบคาถามพื้นฐาน
3 ข้อ คือ ทาไมต้องประเมิน ประเมินอะไรและประเมินอย่างไร โดยแบ่งการประเมินออกเป็น
3 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระทาข้อมูลและการรายงานผลการประเมิน
3. การประเมินโดยเน้นทฤษฎี (Theory - Based Evaluation: TBE.)โดยแบ่งออกเป็น
2 ลักษณะ คือ การประเมินโดยเน้นทฤษฎีโปรแกรม ซึ่งประกอบด้วยแบบพื้นฐาน 6 รูปแบบ คือ
การประเมินการจัดกระทาตามปทัสถาน การประเมินบริบทแวดล้อมตามปทัสถาน การประเมิน
ผลลั พธ์ตามปทัส ถาน การประเมินผลกระทบ การประเมินกลไกสอดแทรกและการประเมิ น
สรุ ป นั ย ทั่ว ไปและแบบประกอบแต่ง ซึ่งเป็นการรวบรวมรูปแบบการประเมินพื้นฐานเข้าด้วยกัน
อีกลักษณะหนึ่ง คือ การประเมินโดยเน้นทฤษฎีวิจัย ซึ่งใช้การสังเคราะห์การวิจัยเชิงประมาณและ
การสร้างโมเดลโครงสร้าง
4.การประเมิ น ตนเอง เป็ น การประเมิ น ที่ เ ชื่ อ ว่ า ผู้ ป ระเมิ น สามารถฝึ ก ฝน
ความเป็ น กลางที่จ ะสามารถใช้ปั ญญาพิจารณาตรวจสอบ เพื่อค้นหาวิธีการปรับปรุง แก้ไขโดย
ยึดหลัก 3 ประการ คือ การมีจิตสานึกในการศึกษา ต้องการพัฒนาตนเอง มีความมุ่งหมายเพื่อค้นหา
ความจริง ความถูกต้องและความดีงามและเห็นว่าประสบการทุกอย่างเป็นการเรียนรู้
5. การประเมินผลิตภัณฑ์ (The consumer - Oriented Paradigm ) เป็นกระบวนการ
ตัดสินคุณค่าของผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร
ต ารา หลั ก สู ต รและอื่ น ๆ ธรรมชาติ ข องการประเมิ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น การประเมิ น แบบสรุปรวม
(summative evaluation) ประเด็นสาคัญ คือ เกณฑ์ที่ใช้ประเมินตรงที่ผู้บริโภคคาดหวังหรือไม่
จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาเกณฑ์ที่คาดหวังของผู้บริโภค

59
6. การประเมิ น โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ เป็ น การตั ด สิ น คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง โดยอาศั ย
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ การประเมินแบบนี้แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ ระบบการประเมิน
เป็นทางการ ระบบการประเมินไม่เป็นทางการ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจและ ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะกิจ นอกจากนี้ยังมีแนวประเมินตามแบบศิลปวิจารณ์
7. การประเมิน แบบสื บสวนสอบสวนเป็นการประเมินเชิงกฎหมายหรือกึ่งกฎหมาย
โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ รูปแบบเชิงวิธีการทางกฎหมาย รูปแบบปรับวิธีการกึ่งกฎหมายและ
รูปแบบการอภิปรายที่มิใช่การสืบพยาน
8. การประเมินเชิงธรรมชาติและการมีส่วนร่วม เป็นการนาวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้
ในบริบทของการประเมิน เป็นรูปแบบการประเมินที่ยืดหยุ่นสูง มุ่งตอบสนองความต้องการของ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก กลุ่ ม การประเมิ น แบบนี้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ของความเป็ น มนุ ษ ย์ ต ามความคิ ด
เชิงมานุษยวิทยา ตัวอย่างการประเมินแบบนี้ คือ โมเดลการประเมินเชิงการตอบสนองของ สเตค
( Robert E.Stake )
สาราญ มีแจ้ง (2544:111-112) ได้จัดกลุ่มแบบจาลองในการประเมินโดยอาศัยลั กษณะ
พฤติกรรมการประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. แบบจาลองที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก (Goal – Attainment Model หรือObjective
Based Model) เป็นแบบจาลองที่เน้นจุดมุ่งหมาย เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เป็นหลัก แบบจาลอง
ที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ แบบจาลองของ ไทเลอร์ (Ralph W.Tyler) แต่มีบางกลุ่มที่ยึดจุดหมายและ
ผลข้างเคียง (Side Effects) เป็นหลัก เช่น แบบจาลองของ ครอนบาค(Cronbach) และแบบจาลอง
ของ สครีฟเวน ( Scriven )
2. แบบจ าลองการตั ด สิ น คุ ณ ค่ า (Judgment Model) เป็ น แบบจ าลองที่ ต้ อ งอาศั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินคุณค่า โดยอาศัยหลักเกณฑ์ภายในและภายนอก ซึ่งเกณฑ์
ภายใน ได้แก่ กระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนเกณฑ์ภายนอก ได้แก่ ผลของ
การบรรลุวัตถุประสงค์ แบบจาลองที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ แบบจาลองของ สเตค (Robert E.Stake)
และแบบจาลองของ โปรวัส (Provus)
3. แบบจ าลองที่ช่วยในการตัดสินใจ (decision model) เป็นแบบจาลองที่สร้างขึ้น
เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้ประเมิน แบบจาลองที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ได้ แก่ แบบจาลองของ เวลซ์
(Welch) แบบจาลองของ สตัฟเฟิลบี (Stufflebeam) แบบจาลองของ แฮมมอนด์ (Hammond) และ
แบบจาลองของ อัลคิล (Alkin)
พิ ส ณุ ฟองศรี . (2551:70-89) ได้ ส รุ ป ไว้ ว่ า รู ป แบบการประเมิ น มี อ ย่ า งหลากหลาย
โดยเกือบทั้งหมดพัฒนามาจากต่างประเภท ซึ่งในประเทศไทยได้มีผู้รวบรวมและจาแนกประเภท
ไว้ ห ลายท่ า น (นิ ศ า ชู โ ต. 2538:16-28; ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ . 2544: 200-201) รู ป แบบ
การประเมินที่มีอิทธิพลและได้รับความนิยมนามาใช้กันมากมี 4 รูปแบบ คือ รูปแบบการประเมิน
ที่ยึดจุดมุ่งหมายของ ไทเลอร์ (Tyler) รูปแบบสนองความต้องการของ สเตก (Stake) รูปแบบที่ช่วย
ในการตัดสิ น ใจแบบซิป ป์ ข องสตัฟ เฟิล บี ม (Stufflebeam) และรูปแบบการประเมิน ประสิ ท ธิ ผ ล
การอบรมของเคิร์กแพ็ททริค (Kirkpatrick) ส่วนรูปแบบอื่นๆ ที่เน้นกระบวนการและเริ่มมีใช้กันบ้าง
แต่ยังไม่มากนัก เช่น รูปแบบเสริมพลังอานาจหรือเน้นการมีส่วนร่วม แต่ก็ยังไม่นิยมกันมากนักและ
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รู ป แบบที่ มี แ นวโน้ ม จะได้ รั บ ความนิ ย ม คื อ รู ป แบบการประเมิ น ยึ ด ทฤษฎี ห รื อ การประเมิ น
ในเชิงสาเหตุ
จากการศึกษาเอกสาร มีผู้เสนอแนวคิด ทฤษฎี เหตุผล และวิธีการประเมินเกี่ยวกับรูปแบบ
(Approach) ของการประเมิ น ไว้ แ ตกต่า งกัน หลากหลายรูปแบบตามความเชื่ อ ของแต่ล ะบุ ค คล
แต่ละกลุ่มอาชีพและตามความเหมาะสมของสถานการณ์ของสิ่งที่ต้องการประเมิน พอสรุปได้ว่า
การเลื อกรู ป แบบการประเมิน รูป แบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบ เพื่อสามารถประเมินได้
ครบถ้วนตามจุดมุ่งหมายของการประเมินจะทาให้การประเมินโครงการเป็นไปอย่างเที่ยงตรงและ
เชื่อถือได้ ดังนั้น การประเมินที่เน้นการจัดการและการตัดสินใจตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม (Daniel
L. Stufflebeam ) ที่เรียกว่า รูปจาลองแบบซิปป์ (CIPP Model) จึงเป็นรูปแบบของการประเมินที่
เป็ น ระบบและครอบคลุ ม ทุ ก ด้ า นทุ ก ขั้ น ตอน เหมาะกั บ การตั ด สิ น ใจ ตั ด สิ น คุ ณ ค่ า และ
หาประสิทธิภาพของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
5.5 รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ ( CIPP Model )
รูปแบบการประเมินโครงการโดยรูปจาลองแบบซิปป์ (CIPP Model)เสนอโดยศาสตราจารย์
สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) แห่งมหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกาปี ค.ศ.1970 ซึ่งเป็น
รูปแบบการประเมินเพื่อการตัดสินใจโดยเฉพาะและเป็นรูปแบบที่ได้รับความสนใจจากนักประเมินผล
ในปั จ จุ บั น เป็ น อย่ างมาก (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์. 2544 : 132) ทั้งนี้ สตัฟเฟิล บีม (Daniel L.
Stufflebeam)ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า “การประเมิน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจต่อทางเลื อกต่างๆ ที่มีอยู่ ” (รัตนะ บัวสนธ์.
2540 : 110)
รัตนะ บัวสนธ์ (2540 : 110 - 112) ได้กล่าวว่า การประเมินโครงการโดยรูปจาลองแบบ
ซิปป์ (CIPP Model) นั้นมาจากคาย่อ 4 คาได้แก่
C = Context คือ สภาวะแวดล้อม
I = Input
คือ ปัจจัยเบื้องต้น
P = Process คือ กระบวนการ
P = Product คือ ผลผลิต
โดยมีส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงการที่จะประเมิน ได้แก่
1. Context Evaluation : การประเมิ น สภาวะแวดล้ อ มของโครงการ ซึ่ ง หมายถึ ง
การประเมินเกี่ยวกับสิ่งที่จะเป็นส่วนสาคัญในการช่วยกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นสิ่งที่อยู่
ภายนอกโครงการ แต่มีผลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ ได้แก่ ความต้องการ
ของชุมชนและกลุ่มเป้าหมายที่จะรับบริการจากโครงการ จานวนประชากร กระแสทิศทางของสังคม
และการเมือง สภาพเศรษฐกิจและปัญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานระดับบนและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. Input Evaluation: การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ หมายถึง การประเมิน
ทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับการนามาใช้ในการดาเนินโครงการ กาลังคนหรือจานวนบุคลากรที่ต้องใช้

61
งบประมาณและแหล่งเงินทุนสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ อาคาร สถานที่ เครื่องมือและครุภัณฑ์การ
ประเมิน ปัจจัยเบื้องต้นจะช่วยในการพัฒนาตัดสินใจว่าโครงการนั้นๆมีความเหมาะสมและเป็นไปได้
ในทางปฏิ บั ติ ที่ จ ะท าให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการหรื อ ไม่ แ ละช่ ว ยให้ เ กิ ด การวางแผน
การจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
3. Process Evaluation : การประเมิ น กระบวนการด าเนิ น งานของโครงการเป็ น
การประเมินเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมของโครงการ การนาปัจจัยเบื้องต้นมาใช้ได้เหมาะสมเพียงใด
เป็นไปตามลาดับขั้นตอนหรือไม่ กิจกรรมที่จัดขึ้นบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือมีอุปสรรคใดๆ
เกิดขึ้น เพื่อจะนาผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
4. Product Evaluation : การประเมินผลผลิตของโครงการ เป็นการประเมินเกี่ยวกับ
ผลที่ได้รั บ ทั้งหมดจากการดาเนิ นโครงการว่าได้ผลมากน้อยเพียงไร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่กาหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลผลิตจะนาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือตัวบ่งชี้
ที่กาหนดไว้ จึงเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ การประเมินในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อการตัดสินใจปรับปรุง ขยายหรือล้มเลิกโครงการ
เยาวดี วิบูลย์ศรี ( 2542 : 58 ) ได้กล่าวว่า การประเมินตามรูปจาลองของ สตัฟเฟิลบีม
สามารถสรุปการประเมินได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ
1. กาหนด หรือ ระบุ และ บ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ
2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิเคราะห์และจัดสารสนเทศ เพื่อนาเสนอฝ่ายบริหาร
และได้แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ประเภท (เยาวดี วิบูลย์ศรี 2542:59) คือ
1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อ ม (Context Evaluation:C) เป็นการประเมิน
ก่ อ นลงมื อ ด าเนิ น การใดๆ มี จุ ด มุ่ ง หมายในการก าหนดหลั ก การและเหตุ ผ ล รวมทั้ ง พิ จ ารณา
ความจาเป็นที่จะต้องจัดทาโครงการดังกล่าว การชี้ ประเด็นปัญหาตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม
ของเป้าหมายของโครงการ
2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation:I) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึง
ความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรที่จะใช้ในการดาเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยีและ
แผนของการดาเนินงาน
3. การประเมินกระบวนการ ( Process Evaluation : P ) ส่วนนี้เป็นการประเมินเพื่อ
3.1 หาข้ อ บกพร่ อ งของการด าเนิ น โครงการ เพื่ อ ท าการแก้ ไ ขให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ข้อบกพร่องนั้น ๆ
3.2 หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะสั่งการ เพื่อการพัฒนางานต่าง ๆ
3.3 บันทึกภาวะของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน
4. การประเมินผลผลิต( Product Evaluation: P ) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ
ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของ
การยุบ เลิก ขยายหรือปรับเปลี่ยนโครงการ
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สมคิด พรมจุ้ย (2544 : 55 - 58) ได้กล่าวว่า การประเมินตามรูปจาลองแบบ ซิปป์ ( CIPP
Model ) ของสตัฟเฟิลบีม เป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยมีจุดเน้นที่สาคัญ คือ
ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งมีแนว
การประเมินในแต่ละด้านต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การประเมิ น สภาวะแวดล้ อ ม (Context Evaluation: C)เป็ น การประเ มิ น
เพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญ เพื่อช่วยในการกาหนดวัตถุประสงค์และความเป็นไปได้ของโครงการ
2.การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ( Input Evaluation : I ) เป็นการประเมินเพื่อใช้ข้อมูล
ตัดสินใจปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยดูว่าปัจจัยที่ใช้มีส่วนช่วยให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่
3. การประเมินกระบวนการ(Process Evaluation:P) เป็นการประเมินระหว่างดาเนิน
โครงการ เพื่อหาข้อดีและข้อบกพร่องของการดาเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กาหนดไว้และเป็นการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการนั้นด้วย
4. การประเมินผลผลิต(Product Evaluation : P)เป็นการประเมินเพื่อดูว่าผลที่เกิดขึ้น
เมื่อสิ้ น สุ ดโครงการได้เ ป็ น ไปตามวัต ถุ ประสงค์ ที่ก าหนดไว้ ห รื อ ตามที่ คาดหวั ง ไว้ห รื อ ไม่ เพียงไร
โดยอาศัยข้อมูลจากการรายงานที่ได้จากการประเมินสภาวะแวดล้อมและกระบวนการร่วมกัน
สมหวั ง พิ ธิ ย านุ วั ฒ น์ (2544:166) ได้ ก ล่ า วถึ ง การประเมิ น ตามแบบจ าลองแบบซิ ป ป์
(CIPP Model) ของสตั ฟ เฟิ ล บี ม ว่ า สามารถแบ่ ง การประเมิ น ออกเป็ น 4 ประเภ ทและ
เพื่อความสอดคล้องกับการพัฒนาโครงการ ซึ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
1. การประเมิน ก่อนเริ่มโครงการ เป็นการประเมินเพื่อวางแผนโครงการซึ่งกาหนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละวิ ธี ก ารของโครงการ โดยเขี ย นเป็ น รู ป เอกสารในแบบจ าลองแบบซิ ป ป์
(CIPP Model) การประเมินก่อนเริ่มโครงการ ประกอบด้วย
1.1 การประเมิ น สภาวะแวดล้ อ มหรื อ การประเมิ น บริ บ ท เป็ น การประเมิ น
ความจาเป็นเพื่อกาหนดโครงการ ประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่นาไปสู่ทิศทางและวัตถุประสงค์ของโครงการ
1.2 การประเมิ น ปั จ จั ย หรื อ ทรั พ ยากร เป็ น การตรวจสอบคว าม พร้ อ ม
ด้านทรัพยากรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบบริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์และกาหนด
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด อีกทั้งความเป็นไปได้ในด้านทรัพยากร
จากการประเมิน ข้ อ 1.1 และข้อ 1.2 นาไปสู่ การเตรีย มวางโครงการและการเขี ย น
โครงการในการนาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ จาเป็นต้องวิเคราะห์ ความเหมาะสมของโครงการ
(Project Appraisal or Analysis) โดยพิจารณาจากหลักความสอดคล้ องและความสมบูรณ์ของ
โครงการ หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพโดยพิ จ ารณาจากความคุ้ ม ทุ น (Cost Benefit) หรื อ ผลลั พ ธ์ (Cost
Effectiveness ) หลักความเหมาะสมในการบริหารโครงการ ผลกระทบของโครงการและความเป็น
ธรรมของโครงการและหลักความเป็นไปได้ทั้งในด้านแผนงาน แผนเงินและแผนคน
2. การประเมินขณะดาเนินโครงการ ซึ่งในแบบจาลองแบบซิปป์ (CIPP Model)
คือ การประเมิน กระบวนการนั่ นเอง การประเมินกระบวนการเป็นการประเมินการดาเนินงาน
เมื่อนาโครงการที่วางแผนไว้ไปสู่การปฏิบัติทั้งนี้เพื่อศึกษาว่าจุดแข็งจุดอ่อน ตลอดจนปัญหาและ
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อุปสรรคของการดาเนินโครงการ อะไรเป็นมูลเหตุที่ทาให้สามารถหรือไม่สามารถดาเนินโครงการ
ตามที่ ว างแผนไว้ การประเมิ น กระบวนการด าเนิ น โครงการเป็ น การประเมิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
การดาเนินโครงการได้ทันท่วงที การประเมินในขั้นนี้จึงมีบทบาทสาคัญต่อความสาเร็จของโครงการ
(Formative Evaluation) ด้ ว ยการจั ด ระบบการก ากั บ งาน(Monitoring System) เพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้ า วหน้ า และเร่ ง รั ด การด าเนิ น โครงการให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ภ ายใต้ ท รั พ ยากรแล ะ
เวลาที่กาหนด
3. การประเมิ น หลั ง สิ้ น สุ ด โครงการ ซึ่ ง ในแบบจ าลองแบบซิ ป ป์ ( CIPP Model )
เรี ย กว่ า การประเมิ น ผลผลิ ต ของโครงการ เป็ น การประเมิ น ที่ มุ่ ง ตอบค าถามว่ า โครงการ
ประสบความสาเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลผลิตของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
ผลการดาเนินโครงการคุ้มค่าเพียงใด ผลลัพธ์และการประเมินผลกระทบของโครงการทั้งในทางบวก
และทางลบ ซึ่ ง นิ ย มประเมิ น ด้ ว ยเทคนิ ค การติ ด ตามผล(Follow up Study or Tracer Study)
ผลการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการจะให้สารสนเทศเพื่ อการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่า
ควรจะดาเนินการต่อไป อย่างไร ควรมีการปรับ ขยาย แล้วดาเนินการต่อไปอีกระยะหนึ่งหรือ
ควรจะสิ้นสุดโครงการตามเวลาที่กาหนดหรือควรเลื่อนฐานะเป็นงานประจา
นอกจากนั้น ในปี ค.ศ.1989 เจ ดับเบิลยู อัลซูล และ พี เอ็ม โทมัส ( J.W.Altschuld and
P.M.Thomas ) ได้สรุปว่า จุดเน้นของรูปจาลองแบบซิปป์ ( CIPP Model ) จาแนกตามวัตถุประสงค์
วิธีการและความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดดังตาราง 2.2
( สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. 2544 : 170 - 172 )
ตาราง 2.2 แสดงรูปจาลองแบบซิปป์ ( CIPP Model ) จาแนกตามวัตถุประสงค์ วิธีการ และ
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ประเด็น
การประเมิน
การประเมิน
การประเมิน
การประเมิน
การประเมิน สภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น
กระบวนการ
ผลผลิต
(C )
(I)
(P )
(P)
วัตถุประสงค์
เป็นการนิยาม ระบุและประเมิน ระบุและทานาย โยงสัมพันธ์
บริบทเชิงปฏิบัติ ความสามารถของ จุดอ่อนในการ
สารสนเทศซึ่ง
การ ระบุและ ระบบกลยุทธ์ใน ออกแบบเชิง
ผลลัพธ์กับ
ประเมินความ
เชิงปัจจัยที่มีอยู่ กระบวนการ
สารสนเทศ
ต้องการจาเป็น และกลยุทธ์ที่
และบันทึก
เกี่ยวกับ
(Needs)และ
เป็นไปในเชิง
ปฏิบัติหา
วัตถุประสงค์
โอกาสวินิจฉัย
ปฏิบัติ
สารสนเทศเพื่อ บริบท ปัจจัย
ปัญหาที่อยู่
การตัดสินใจ
เบื้องต้น และ
เบื้องหลังความ
เกี่ยวกับ
กระบวนการ
ต้องการจาเป็น
กระบวนการ
และโอกาสนั้นๆ
กิจกรรมต่าง ๆ
ที่ดาเนินการ
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ตาราง 2.2 (ต่อ)
ประเด็น
การประเมิน

การประเมิน
สภาวะแวดล้อม
(C )
วิธีการ
บรรยายและ
เปรียบเทียบ
ปัจจัยเบื้องต้นที่
ใช้จริงกับที่
คาดหวัง ผลผลิต
ที่เป็นจริงกับที่
คาดหวัง
เปรียบเทียบ
ความน่าจะเป็น
ของระบบ
วิเคราะห์สาเหตุ
ของความ
สอดคล้อง
ระหว่างความ
เป็นจริงกับสิ่งที่
คาดหวัง
ความสัมพันธ์กับ ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การตัดสินใจใน บริบท หรือ
กระบวนการ
สภาวการณ์ของ
เปลี่ยนแปลง
โครงการและ
เป้าประสงค์ที่
เป็นผลจากการ
วางแผน
เปลี่ยนแปลงตาม
ความจาเป็น
ความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจใน
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง
( needs )

การประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้น
(I)
บรรยายและ
วิเคราะห์ถึง
ทรัพยากรที่มีทั้ง
ด้านคนและวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ
กลยุทธ์ที่มุ่ง
เป้าประสงค์
ตลอดจน
กระบวนการที่มี
ความเป็นไปได้
และประหยัด

การประเมิน
กระบวนการ
(P )
กากับอุปสรรคที่
เป็นไปได้ใน
กระบวนการ
ดาเนินงานและ
ตื่นตัวต่อ
อุปสรรคที่ไม่
คาดคิดว่าจะ
เกิดขึ้นให้ได้
สารสนเทศ
สาหรับการ
ตัดสินใจเชิง
กระบวนการและ
การบรรยาย
กระบวนการที่
เกิดขึ้นจริง

การประเมิน
ผลผลิต
(P)
นิยามและ
กาหนดเกณฑ์
การประเมิน
การบรรลุ
วัตถุประสงค์
เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานที่ได้
กาหนดไว้
ล่วงหน้า แปล
ความหมายของ
ผลลัพธ์โดยโยง
กับบริบท ปัจจัย
และ
กระบวนการ

เลือกแหล่งการ
สนับสนุน เลือก
กลยุทธ์
มุ่งเป้าประสงค์
และกระบวนการ
ที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง

ดาเนินการและ
ปรับปรุงแบบของ
โปรแกรมและ
วิธีการสาหรับ
การควบคุม
กระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพ

ดาเนินการต่อไป
การยุติ การปรับ
ขยาย หรือ การ
นากระบวนการ
เดิมมาใช้ใหม่ใน
ระยะต่อไป
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จากตาราง 2.2 สรุปได้ว่า รูปจาลองแบบซิปป์ (CIPP Model) เป็นรูปแบบการประเมินที่ใช้
สารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการ เพื่อการนาโครงการไปปฏิบัติ เพื่อช่วยปรับปรุงแก้ไขโครงการ
อย่างทันท่วงทีและเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดาเนินโครงการ
ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์( 2544 : 133)ได้อธิบายว่า รูปจาลองแบบซิปป์ (CIPP Model)
มีวิธี การและเทคนิ คที่ใช้ในการประเมินและความสั มพันธ์กับ กระบวนการตัดสิ นใจ รายละเอียด
ดังตาราง 2.3
ตาราง 2.3 แสดงวิธีการ และ เทคนิคที่ใช้ในการประเมินโดยใช้ซิปโมเดล ( CIPP Model )
การประเมิน
การประเมิน
การประเมิน
การประเมิน
สภาวะแวดล้อม
ปัจจัยเบื้องต้น
กระบวนการ
ผลผลิต
โดยการใช้วิธีวิเคราะห์ โดยการจัดอันดับ
โดยการกากับ
1.โดยการระบุการ
ระบบ การสารวจการ คุณภาพ การวิเคราะห์ (Monitoring
ปฏิบัติการ และ การ
วิจัยเอกสาร การ
ทรัพยากร ยุทธวิธีการ System) และติดตาม วัดผลสัมฤทธิ์ตาม
สัมภาษณ์
ออกแบบ
เกี่ยวกับศักยภาพ
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ตาม
แบบทดสอบวินิจฉัย กระบวนการ ความ
อุปสรรคและการ
จุดมุ่งหมาย
และวิธีDelphi
เป็นไปได้ และ ในแง่ ตื่นตัวในการทางาน
2.เปรียบเทียบผลกับ
Technique
เศรษฐกิจซึ่งคงใช้
ของผู้รับผิดชอบโดย เกณฑ์มาตรฐาน
วิธีการวิจัยเอกสาร
กาหนดข้อมูลหรือ
3.แปลผลโดยการ
และจะทาการทดลอง สารสนเทศเพื่อการ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์
นาร่อง
ตัดสินกิจกรรมต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งด้าน
ของโครงการ และโดย ปริมาณและคุณภาพ
การอธิบาย
กระบวนการที่กระทา
จริงอย่างต่อเนื่องและ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่
คาดหมายไว้
จากตาราง 2.3 สรุ ป ได้ว่าในการประเมิน แต่ล ะส่ ว นจะมีวิธีก ารและเทคนิค ที่ใช้ ในการ
ประเมินแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของผู้ประเมินแต่ละครั้งว่าผู้ประเมินต้องการทราบอะไร
และควรใช้วิธีการและเทคนิคใดในการเก็บรวบรวมข้อมูล การดาเนินการและการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่น่าเชื่อถือได้และตรงตามความเป็นจริง สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจและ
ตัดสินคุณค่าของโครงการต่อไป
สตัฟเฟิลบีม และซิงค์ฟิลด์ (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์. 2544: 133 อ้างจาก Stufflebeam
D.L. and Shrinkfield.1985:164) ได้อธิบายวิธีการใช้รูปจาลองแบบซิปป์ (CIPP Model) ทั้ง 2 วิธี
ดังแสดงในตาราง 2.4
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ตาราง 2.4 แสดงความสัมพันธ์ของแบบการประเมินทั้ง 4 แบบ กับ กระบวนการตัดสินใจและ
การอธิบาย
รูปจาลองแบบซิปป์
การตัดสินใจที่เน้น
การอธิบายที่เน้น
( CIPP Model )
การปรับปรุง
ผลโดยรวม
การประเมินสภาวะ
เป็นแนวทางกาหนดวัตถุประสงค์
ทารายการวัตถุประสงค์และ
แวดล้อม
และ การจัดลาดับความสาคัญ
ข้อมูลพื้นฐานตามรายการความ
ต้องการ ความเป็นไปได้และ
ปัญหา
การประเมินปัจจัยเบื้องต้น เป็นแนวทางกาหนดยุทธวิธีและระบุ ทารายการยุทธวิธีที่เลือก
วิธีการปฏิบัติ
การออกแบบและเหตุผลที่เลือก
มาจากทางเลือกอื่น ๆ
การประเมินกระบวนการ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ทารายการและกระบวนการ
ปฏิบัติงาน
การประเมินผลผลิต
เป็นแนวทางในการยุติ ทาต่อ
ทารายการที่ประสบผลสาเร็จ
ปรับปรุง หรือ ทบทวนเพื่อเริ่มใหม่ และการตัดสินใจใหม่อีกครั้ง
จากตาราง 2.4 สรุ ป ได้ ว่ า ความสั ม พั น ธ์ ข องแบบการประเมิ น ทั้ ง 4 แบบกั บ กระบวน
การตัดสินใจและการอธิบาย มีจุดเน้นที่ต่างกัน กล่าวคือ การตัดสินใจจะเน้นการปรับปรุง เพื่อเริ่มใหม่
ส่วนการอธิบายจะเน้นผลโดยรวม
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินโครงการด้วยรูปจาลองแบบซิปป์ ( CIPP
Model ) พบว่ า รู ป จ าลองแบบซิ ป ป์ ตามแนวคิ ด ของศาสตราจารย์ ส ตั ฟ เฟิ ล บี ม ( Daniel L.
Stufflebeam ) มีลักษณะการให้ ข้อมูล เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกขั้ นตอน ทาให้เข้าใจ
บริบทของการตัดสินใจและสารสนเทศที่ต้องการเพื่อการตัดสินใจในการบริหารโครงการและปรับการ
ดาเนิ น งานทาให้ มั่น ใจในข้อมูล ที่ต้องการกับความต้องการในการตัดสิ นใจและมีการกระตุ้ น ให้ มี
การวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ ดังแสดงในแผนภูมิ 2.2
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ประเภทของการประเมิน

ประเภทของการตัดสินใจ

การประเมินสภาวะแวดล้อม
( Context Evaluation )

กาหนดทิศทางและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น
( Input Evaluation )

เลือกแนวทางใน
การจัดดาเนินโครงการ

การประเมินกระบวนการ
( Process Evaluation )

นาโครงการที่วางแผนไว้ไป
ปฏิบัติพร้อมกับการปรับปรุง
โครงการถ้าจาเป็น

การประเมินผลผลิต
( Product Evaluation )

ควรปรับปรุงโครงการ
ปรับขยายโครงการหรือล้มเลิก

แผนภูมิ 2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมินและการตัดสินใจ
6.ความพึงพอใจ
6.1 ความหมายความพึงพอใจ
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความพึงพอใจ ในที่นี้ จะกล่าวถึงสาระของความพึงพอใจ
ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ความหมายของความพึงพอใจ ทฤษฎีความพึงพอใจและความสาคัญ
ของความพึงพอใจซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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ได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจ (Satisfaction) ไว้หลายท่าน คือ
พาวเวลล์ ( Powell,1983: 17–18,อ้ า งถึ ง ใน พั ช ริ น ทร์ กั น ไพเราะ. 2544: 8) ได้ ใ ห้
ความหมายของความพึงพอใจว่าหมายถึง ความสามารถของบุคคลในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
สนุกสนานปราศจากความรู้สึกที่เป็นทุกข์
1. ความพึงพอใจเป็นผลรวมของความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับระดับความชอบหรือไม่
ชอบต่อสภาพต่าง ๆ ในงานนั่น คือ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกพอใจในงานที่ทาและเต็มใจที่จะ
ปฏิ บั ติ ง านนั้ น ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก าร คนจะรู้ สึ ก พอใจในงานที่ ท าเมื่ อ งานนั้ นให้ ผ ล
ประโยชน์ตอบแทนทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ซึ่งสามารถสนองความต้องการพื้นฐาน
2. ความพึงพอใจในงานเป็นผลของทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของงานและ
มีส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร เช่น ลั กษณะงาน สภาพแวดล้ อมในการทางานและการมีส่ ว นร่ ว ม
การตัดสินใจ ถ้าบุคคลมีความพึงพอใจในการทางานเขาจะมีขวัญดี
3. ความพึงพอใจในการทางานเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานที่ดีและผลการปฏิบัติจะให้
เกิดความรู้สึกสาเร็จ การได้รับผลตอบแทนในรูปต่างๆ ที่ตรงตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้กลับมา
เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางาน ช่วยลดความเครียดของผู้ทางานให้น้อยลง
ถ้ามีความตึงเครียดมากจะเกิดความไม่พึงพอใจในการทางาน โดยความตึงเครียดนี้เป็นผลมาจาก
ความต้องการของมนุษย์ หากมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการก็จะทาให้เกิดความตึงเครียด
น้อยลง อันเป็นผลทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน
มอร์ส (Morse,1958 : 27) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะที่ปราศจากความเครียด
ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการ ถ้าความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองทั้งหมดหรือ
บางส่วน ความเครียดก็จะน้อยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นในทางกลับกันถ้าความต้องการนั้นไม่ได้
รับการตอบสนองความเครียดและความไม่พอใจก็จะเกิดขึ้น
กิ ล เมอร์ (Gilmer,1971 : 252 – 253) กล่ า วว่ า ความพึ ง พอใจเป็ น ผลของทั ศ นคติ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ เช่น ลักษณะงานสภาพแวดล้อม เมื่อบุคคลมีความพึงพอใจก็จะส่งผลให้
เกิดขวัญและกาลังใจ
ลูธานส์ (Luthans ,1995 : 126) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ผลการรับรู้ของบุคลากร
ที่มีต่องานว่าดีและมีความสาคัญทาให้มีความพึงพอใจในงาน ซึ่งถ้าพิจารณาถึงความพึงพอใจจาก
ตาราทางบริหารทั่วๆไปแล้ว ความพึงพอใจส่วนใหญ่จะหมายถึงความพึงพอของบุคลากรที่มีต่องาน
โดยจะมีมิติ (Dimension) สาคัญ ๆ 5 มิติ คือ 1) งานที่ทาว่าน่าสนใจและมีโอกาสได้เรียนรู้เพียงใด
2) รายได้เมื่อเปรียบเทียบกับงาน 3) โอกาสความก้าวหน้าตามลาดับขั้น 4) การได้รับการสนับสนุน
จากผู้บังคับบัญชาและ 5) การได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมงาน
จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2555: 73) ความสาคัญของความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ
ในการบริการที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการ และความพึงพอใจในงานของ
พนักงานซึ่งนับว่าความพึงพอใจทั้ง 2 ลักษณะ มีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของการบริการและ
การด าเนิ น งานบริ ก ารให้ ป ระสบความส าเร็ จ เพื่ อ สร้ า งและรั ก ษาความรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ บุ ค คลทุ ก คน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
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สุกัญญา สีลาดเลา (2557: 12) ความสาคัญของความพึงพอใจเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่ ว ยให้
งานประสบผลสาเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญประการแรก
ที่เป็นตัวบ่งชี้ถงึ ความเจริญก้าวหน้าของงานบริการก็ คือ จานวนผู้มาใช้บริการ
วิจิตรา พลสาโรงและคณะ (2560: 9) สรุปได้ว่าความสาคัญของความพึงพอใจ เป็นปัจจัย
สาคัญที่ช่วยให้งานประสบผลสาเร็จโดยเฉพาะ เป็นงานเกี่ยวกับการให้บริการซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญ
ประการแรกที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความก้าวหน้าของาน และเป็นปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพของการบริการ
และการดาเนิ น งานบริ การให้ ป ระสบผลส าเร็ จ เพื่อสร้างและรักษาความรู้สึ กที่ดีต่ อบุคคลทุกคน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ก าร และเป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นในการท างานเพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ก าลั ง ใจ
ที่จะปฏิบัติงานต่อไป
เบญจมาศ สีหานาม (2560:9) สรุปได้ว่า ความสาคัญของความพึงพอใจ หมายถึง ทุกคน
จะเกิดความพึงพอใจก็ต่ อเมื่อได้รับการบริการที่ดีและผู้รับบริการจะเกิดความสุขจากการรับบริการ
และมีคุณภาพการให้บริการการ โดยใช้การประเมินแนวพัฒนาการบริการให้เป็นไปตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ ทาให้การบริการมีมาตรฐานที่ดีขึ้น
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการ
ได้ รั บ การตอบสนองในสิ่ ง ต่ า งๆ ตามที่ ต นต้ อ งการและจะเกิ ด ความรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ สิ่ ง นั้ น แต่ ห าก
ความต้องการไม่ได้รับการตอบสนองความพึงพอใจก็จะไม่เกิดขึ้น ในการดาเนินการใดๆ ในโรงเรียน
จึ ง ควรมี ก ารตรวจสอบความพึ ง พอใจของผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การดเนนิ ก ารทุ ก ฝ่ า ยที่ มี ต่ อ
การด าเนิ น การเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ จ ะใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง พั ม นาให้ ส อคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ ดั ง นั้ น
ความพึงพอใจต่อการดาเนิน โครงการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จึงหมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติ
ทางด้านบวกของครู นั กเรี ย น ผู้ ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
6.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ได้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของความพึงพอใจและพัฒนามาเป็นทฤษฎีหลายทฤษฎี
ดังนี้
อุกกฤษณ์ ทรงชัยสงวน (2543:17) กล่าวว่ า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจู งใจ
(motive) หรื อ แรงขั บ ดั น (Drive) เป็ น ความต้ อ งการที่ ก ดดั น จนมากพอที่ จ ะจู ง ใจให้ บุ ค คลเกิ ด
พฤติกรรม เพื่อตอบสนองความต้อ งการของตนเอง ซึ่งความต้องการของแต่ล ะคนไม่เหมื อ นกั น
ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทย (biological) เกิดขึ้นจกสภาวะตึงเครียด เช่น
ความหิวกระหายหรือความลาบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (Psychological) เกิด
จากความต้องการการยอมรับ(Recognition) การยกย่อง (Esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
(Belonging) ความต้ อ งการส่ ว นใหญ่ อ าจไม่ ม ากพอที่ จ ะจู ง ใจให้ บุ ค คลกระท าในช่ ว งเวลานั้ น
ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพีย งพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎี
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ที่ได้รับความนิย มมากที่สุ ด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎีของซิ ก มั นด์
ฟรอยด์
1. ทฤษฎี แ รงจู ง ใจของมาสโลว์ (Maslow's theory motivation)อั บ ราฮั ม มาสโลว์
(A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าทาไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง
ท าไมคนหนึ่ ง จึ ง ทุ่ ม เทเวลาและพลั ง งานอย่ า งมากเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ความปลอดภั ย ของตนเอง
แต่อีกคนหนึ่ งกลั บ ทาสิ่ งเหล่ นั้น เพื่อให้ ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้ อื่น คาตอบของมาสโลว์ คือ
ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตมลาดับจกสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์
ได้จัดลาดับความต้องการตามความสาคัญ คือ
1.1 ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐาน คืออาหาร
ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค
1.2 ความต้ อ งการความปลอดภั ย (safety needs) เป็ น ความต้ อ งการที่ เ หนื อ กว่ า
ความต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย
1.3 ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน
1.4 ความต้ อ งการการยกย่ อ ง (esteem needs) เป็ น ความต้ อ งการการยกย่ อ งส่ ว นตั ว
ความนับถือและสถานะทางสังคม
1.5 ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ ต น ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ( self - actualization needs)
เป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการทาทุกสิ่งทุกอย่างได้สาเร็จ
บุ ค คลพยายามที่ ส ร้ า งความพึ ง พอใจให้ กั บ ความต้ อ งการที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ แรก
ก่อนเมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้
บุ ค คลพยายามสร้ า งความพึ ง พอใจให้ กั บ ความต้ อ งการที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ล าดั บ ต่ อ ไป ตั ว อย่ า ง เช่ น
คนที่อดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่ส นใจต่องานศิล ปะชิ้นล่ าสุ ด (ความต้องการสู ง สุ ด )
หรื อไม่ต้องการยกย่ องจากผู้ อื่น หรื อ ไม่ ต้ องการแม้ แต่ อ ากาศที่ บริสุ ทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่ เ มื่ อ
ความต้องการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขั้นลาดับต่อไป
2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ โดย ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคล
มักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้ างให้เกิดพฤติกรม ฟรอยด์ พบว่า บุคคลเพิ่มและ
ควบคุมสิ่ งเร้ าหลายอย่ า ง สิ่ งเร้ าเหล่ านี้อยู่น อกเหนื การควบคุ ม อย่ งสิ้ น เชิง บุคคลจึงมีความฝั น
พูดคาที่ไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริต
อย่างมาก
สุดาวดี ใจแดง (2546) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลพอใจจะกระทา
สิ่งใดๆที่ให้มีความสุ ขละจะหลี เลี่ ยงไม่กระทาในสิ่ งที่เขาจะได้รับความทุกข์ห รือความยากลาบาก
โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีนี้ได้ 3 ประเภท คือ
1. ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึ งพอใจ
ว่ามนุษย์โดยธรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใด ๆ
2. ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่ามนุษย์
จะพยายาแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จาเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็นธรรมชาติของมนุษย์
เสมอไป
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3. ความพอใจเกี่ย วกับ จริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือว่ามนุษย์แสวงหา
ความสุข เพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์
ผู้หนึ่งด้วย
โคแมน (Koman,1997 อ้างถึงใน พิส ณุ ฟองศรี. 2551 : 340-341) ได้จาแนกทฤษฎี
ความพึงพอใจในงาน ( Job Satisfaction ) ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. ทฤษฎีสนองความต้องการ (Need Fulfillment Theory) ซึ่งถือว่าความพึงพอใจใน
งานเกิดจากความต้องการส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อผลที่ได้รับจากงานกับการประสบความสาเร็ จ
ตามเป้าหมายของตน
2. ทฤษฎีอ้างอิงกลุ่ ม (Reference – Group Theory) ซึ่งถือว่าความพึงพอใจในงาน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม
จากทฤษฎีทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว จะเห็นว่าสอดคล้องกับมิติต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้นของลูเทนส์
ซึ่งมิติข้างต้นทั้ง 5 มิตินั้น ถ้านามาจัดกลุ่มก็ได้จะได้ 2 กลุ่ม เช่นกัน คือ มิติงานที่ทารายได้และ
ความก้ า วหน้ า จะอยู่ ใ นกลุ่ ม ทฤษฎี ส นองความต้ อ งการและมิ ติ ก ารได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงานจะอยู่ในกลุ่มทฤษฎีอ้างอิงกลุ่ม
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ (Service Satisfaction) ซึ่งมีนักวิชาการได้
กล่าวถึงแนวคิดดังกล่าวไว้หลายท่าน ดังนี้
เอกมล บุ ญ แก้ ว (2547:23) ได้ เ สนอตั ว แบบอั น เป็ น แนวทางที่ มุ่ ง เป็ น ฐานคติ ว่ า ด้ ว ย
ความพึงพอใจของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อกระบวนการยุติธรรมว่า การตั้งคติเกี่ยวกับสังคม
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สั ง คมเมื อ งขนาดใหญ่ จ ะต้ อ งตระหนั ก ถึ ง ความกลมเกลี ย วและความขั ด แย้ ง
ทั้งความร่วมมือและการแข่งขัน ทั้งการได้เปรียบและเสียเปรียบ ภาพของกระบวนการยุติธรรม
จึงอาจเป็นไปได้ทั้งเชิงปฏิฐานและเชิงนิเสธ เสมือนสองปลายของเส้นตรงเดียวกัน การศึกษาเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจต่อกระบวนการยุติธรรม จึงเป็นปรากฏการณ์ที่สลับซับซ้อนและต้องอาศัยแนวคิด
เชิงปทัสสถาน (Normatve Concepts) แนวคิดเชิงประจักษ์ (Empirical Concepts) ฉะนั้นทฤษฎี
ว่าด้วยความพึงพอใจต่อกระบวนการยุติธรรมจึงได้แก่
ทฤษฎีที่หนึ่ง ภูมิหลังของประชาชนผู้รับบริการน่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการยุติธรรม ภายใต้สภาวะแวดล้อมของสังคมเมืองขนาดใหญ่
ทฤษฎี ที่ ส อง ประสบการณ์ ข องประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาอาชญ ากรรม
น่ า จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความพึ ง พอใจต่ อ กระบวนการยุ ติ ธ รรม ภายใต้ ส ภาวะแวดล้ อ มของ
สังคมเมืองขนาดใหญ่ภูมิหลังของประชาชน หมายถึง อายุ การศึกษา ระยะเวลาอยู่อาศัยในท้องถิ่น
นั้ น ๆของประชาชน ประสบการณ์ ข องประชาชนเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาอาชญากรรม หมายถึ ง ล าดั บ
ความสาคัญของอาชญากรรมและความปลอดภัยจากอาชญากรรม
มิลเลท (Millet,1954 : 397 - 400) กล่าวถึง บริการที่น่าพึงพอใจ (Satisfactory Service)
ไว้ว่า การบริการนั้นจะเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ สามารถวัดได้จากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ คือ
1. การให้ บ ริ ก ารอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ( Equitable Service) คื อ การบริ ก ารที่ มี
ความเสมอภาคและเสมอหน้า
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2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) คือ การให้บริการจะร้องตรงเวลาและ
ทันต่อความต้องการของผู้ใช้
3. การให้ บ ริ ก ารอย่ างเพี ยงพอ (Ample Service) คื อ ความเพี ย งพอในด้ า นต่ างๆ
ดังนี้คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
4. การให้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ( Continuous Service) คื อ การติ ด ตามผู้ ใ ช้
อย่างต่อเนื่อง
5. การให้บริการที่มีความก้าวหน้า ( Progressive Service) คือ การพัฒนางานบริการ
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพให้มีความก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ
ธารงศักดิ์ หมื่นจักร (2534:119)ได้สรุป ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจได้ 3 ประการ คือ
1. ลักษณะเฉพาะตัว หรือคุณสมบัติส่วนบุค คลของคนงานแต่ละคนโดยเฉพาะ เช่น
ความต้องการ ความสนใจ ทัศนคติ ค่านิยม นิสัย ความทะเยอะทะยาน ฯลฯ
2. ลักษณะเฉพาะหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เช่น ความยากง่ายของงาน
ความน่าสนใจของงาน ความหมายในทางสังคมหรือความสาคัญของงาน ฯลฯ
3.องค์ ป ระกอบอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค ลากร เงื่ อ นไข บรรยากาศหรื อ
สภาพการท างาน เช่ น ความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงานและหั ว หน้ า งาน ความมั่ น คงและ
โอกาสก้าวหน้า
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538:124-125) กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ไว้ดังนี้
1. สั ม ฤทธิ์ ผ ลของงาน (Achievement) คนเป็ น จ านวนมากที่ ต้ อ งการความส าเร็ จ
ในการทางานและพอใจในการมีส่ว นร่ว มสร้างสรรค์งานที่มีความส าคัญให้ แก่บริษัท ถ้าผู้บริห าร
ยอมรับในข้อนี้ก็ย่อมสนับสนุน
2. การยอมรั บ (Recognition) โดยปกติแล้ ว คนทุก คน มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะในการทางานที่แตกต่างกัน ดังนั้นถ้าผู้บริหารแสดงออกถึงพฤติกรรมการยอมรับในความคิด
หรือความสามารถของบุคคลไม่ว่าจะเป็น คายกย่อง คาชมเชยหรือการให้ Feedback ที่เหมาะสม
จะมีส่วนร่วมจูงใจในการทางานได้มากทีเดียว
3. ความก้าวหน้า (Advancement) ความก้าวหน้าในการทางาน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ
เพราะการเข้าสู่ตาแหน่งใหม่หรือการได้เผชิญกับงานสถานการณ์ใหม่ๆที่มีความท้าทาย
จะ
ทาให้บุคคลนั้นได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการทางานอยู่เสมอ
4. ความสนใจ (Interest) หมายถึง การให้บุคคลได้มีโอกาสพัฒนาหรือเสริมสร้างทักษะ
ในการทางานตามที่เขามีความสนใจ หรือให้เขามีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการทางาน
ที่เขาชอบเป็นการจูงใจที่ดีวิธีหนึ่ง
5. ความรับผิดชอบ (Responsibility) สาหรับบุคคลที่มีความสามารถ มีไหวพริบและ
ทักษะในการทางานที่ดี อยากที่จะทางานด้วยอานาจและความรับผิดชอบของตนเองและจะไม่ชอบ
การถูกบังคับให้ทางาน
6. การมีส่ ว นร่ ว มในการทางาน(Participation)การเปิดโอกาสให้บุคคลได้มีส่วนร่วม
ในการทางานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกาหนดนโยบายวิธีทางาน ตลอดจนการตั ดสินใจการทางาน
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จะสร้างให้เกิดความรู้สึกผูกพันกับหน่วยงานหรือบริษัท การให้มีส่วนร่วมในการทางานนี้ จะจูงใจให้
บุคคลยอมรับในความสามารถซึ่งกันและกันและมีโอกาสพัฒนาการทางานเป็นทีมด้วย
ทิฟฟิน และแมคคอร์ มิค (Tiffin & McCormick, 1968: 68 อ้างถึงใน เอกมล บุญแก้ว .
2547:24) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ ซึ่งตั้งอยู่บนความต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic
Need) มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ (Incentives) และความพยายาม
หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ นอกจากนั้น เซเลส และสเตราส์( Savless and Strauss)ได้ให้ทรรศนะว่า
ความพึงพอใจของบุคคลจะมีขึ้นต่อเมื่องานนั้นสามารถตอบสนองความต้องการได้ 3 อย่าง คือ
1. ความต้ อ งการทางด้ า นร่ า งกาย และความรู้ สึ ก มั่ น คงปลอดภั ย (Physical and
Security Need)
2. ความต้องการทางด้านสังคม เช่น ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับยกย่องและนับถือ(Social
Need)
3. ความต้องการของแต่ละบุคคล(Egoistic Need)เช่น ต้องการมีอิสระในการปฏิบัติงาน
ต้องการความสาเร็จในงาน
มี นั ก การศึ ก ษาและนั ก วิ ช าการได้ ก ล่ า วถึ ง ความส าคั ญ ของความพึ ง พอใจ เช่ น
จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2555: 73) ความสาคัญของความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ ในการ
บริการที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการ และความพึงพอใจในงานของพนักงานซึ่ง
นั บ ว่าความพึ งพอใจทั้ง 2 ลั กษณะ มีความส าคัญต่อการพัฒ นาคุ ณภาพของการบริ การและการ
ดาเนินงานบริการให้ประสบความสาเร็ จเพื่อสร้างและรักษาความรู้สึกที่ดีต่อบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้อง
กับการบริการ
สุกัญญา สีลาดเลา (2557: 12) ความสาคัญของความพึงพอใจเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่ ว ยให้
งานประสบผลสาเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งเป็นปั จจัยสาคัญประการแรก
ที่เป็นตัวบ่งชี้ถงึ ความเจริญก้าวหน้าของงานบริการก็ คือ จานวนผู้มาใช้บริการ
วิจิตรา พลสาโรงและคณะ (2560: 9) สรุปได้ว่าความสาคัญของความพึงพอใจ เป็นปัจจัย
สาคัญที่ช่วยให้งานประสบผลสาเร็จโดยเฉพาะ เป็นงานเกี่ยวกับการให้บริการซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญ
ประการแรกที่เป็นตัวบ่ งชี้ถึงความก้าวหน้ าของงาน และเป็นปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพของการ
บริการและการดาเนินงานบริการให้ประสบผลสาเร็จ เพื่อสร้างและรักษาความรู้สึกที่ดีต่อบุคคลทุกคน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ก าร และเป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นในการท างานเพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ก าลั ง ใจ
ที่จะปฏิบัติงานต่อไป
เบญจมาศ สีหานาม (2560:9) สรุปได้ว่า ความสาคัญของความพึงพอใจ หมายถึง ทุกคน
จะเกิดความพึงพอใจก็ต่อเมื่อได้รับการบริการที่ดีและผู้รับบริการจะเกิดความสุขจากการรับบริการ
และมีคุณภาพการให้บริการการ โดยใช้การประเมินแนวพัฒนาการบริการให้เป็นไปตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ ทาให้การบริการมีมาตรฐานที่ดีขึ้น
จากการที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนั้น ถ้าผู้ใช้บริการได้รับการ
ตอบสนองจากผู้ให้บริการอย่างเสมอภาค รวดเร็ว ทันต่อความต้องการและให้บริการอย่างต่อเนื่อง
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มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ พี ย งพอต่ อ การใช้ ง าน ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารจะเกิ ด ความรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ การให้ บ ริ ก าร
ดังนั้นความพึงพอใจและความประทับใจของผู้ใช้ก็จะเป็นผลที่ตามมา
7.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ
ดารณี สุวรรณวารี (2550) วิจัยเรื่อง กลวิธีการสื่อสารในทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างในงานวิจั ย คือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 30 คน แบ่งเป็นสามกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน โดยพิจารณาจากคะแนนสอบ
Nation Test (NT) วิชาภาษาอังกฤษของสานักทดสอบการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผลสรุปงานวิจัยคือ ความสามารถของนักเรียนทั้งสามกลุ่มเรี ยงลาดับจากมากไปน้อยดังนี้
กลวิธีการสื่อสารที่มีพื้นฐานทางความรู้ทั่วไป (38.36 %) กลวิธีการสื่อสารแบบกล่าวซ้า (27.06%)
และกลวิธีการสื่อสารโดยใช้ท่าทาง (26.46 %) และไม่พบกลวิธีการหลีกเลี่ยงในกลุ่มนี้
รั ต นะ บั ว สนธ์ (2556) ศึ ก ษารู ป แบบการประเมิ น CPP และ CIPPIEST มโนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่ อ นและถู ก ต้ อ งในการใช้ CIPP and CIPPIEST Evalvation Models: Mistaken and
Precise Concepts of Applications พบว่า รูปแบบการประเมิน CIPP และ CIPPIEST ที่นามาใช้ใน
การประเมินสิ่งที่ได้รับการประเมินควรใช้ประเมินเป็นระยะๆ และประเมินสรุป รวม โดยใช้เทคนิค
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างหลากหลายสอดคล้องกับประเด็นย่อยๆ ที่ต้องการประเมินในแต่ละมิติ
รวมทั้งใช้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสาหรับนามาวิเคราะห์สรุปตีความผลการประเมิน ทั้งนี้
แหล่งที่มาของข้อมูลในการประเมินก็ต้องเก็บรวบรวมหรือได้มาอย่างหลากหลาย ครอบคลุมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งที่เป็นทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการผู้รับผลประโยชน์จากโครงการ ผู้บริหารหรือผู้เป็น
เจ้าของโครงการ รวมทั้งข้อมูลจากเอกสาร บันทึกต่างๆประกอบด้วยเช่นกัน
พงศปณต พรมมาและคณะ (2557:72) ได้วิจัยการพัฒนาองค์ประกอบการบริหารโรงเรียน
สองภาษาในประเทศไทย เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ
การบริหารโรงเรียนสองภาษา 2) เพื่อศึกษาความสาคัญองค์ประกบการบริหารโรงเรียนสองภาษา
และ 3) เพื่อประเมิน องค์ป ระกอบการบริห ารโรงเรีย นสองภาษา โดยดาเนินการ 3 ขั้นตอน คือ
1) สังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับโรงเรียนสองภาษา รวมทั้งการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงเรียนสองภาษาที่ประสบความสาเร็จ 3 โรงเรียน และทรงคุณวุฒิด้านการ
บริหารและวางแผนการศึกษา 3 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง 2) ศึกษความสาคัญขององค์ประกบการบริหารโรงเรียนสองภาษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ผู้บริหารโรงเรียนสองภาษาจานวน 76 โรงเรียน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณคา 5 ระดับ และ 3) ประเมินองค์ประกอบ
การบริหารโรงเรียนสองภาษาด้วยวิธีการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา จานวน 9
คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษา
ประกอบด้วย ปัจจัยการดาเนินการ 9 องค์ประกอบ คือ (1) ผู้บริหาร (2) การจัดการเรียนการสอน
(3) หลักสูตรและการสอน (4) ครูผู้สอน (5) นโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ (6) การมีส่วนร่วมของ
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ชุมชน (7) โครงสร้างการบริหาร (8) เครือข่ายทางการศึกษา และ (9) การพัฒนาครูและบุคลากร
โดยใช้ ก ระบวนการบริ ห าร 4 ด้ า น คื อ (1) การวางแผน (2) การจั ด องค์ ก ร (3) การน า และ
(4) การควบคุม 2) องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษา มีระดับความสาคัญอยู่ในระดับมาก
ทุ ก องค์ ป ระกอบ และ3) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระเมิ น องค์ ป ระกอบการบริ ห ารโงเรี ย นสองภาษาและ
มีความเห็นสอดคล้องเป็นฉันทามติร่วมกันว่ า องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษามีความเป็น
ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความหมาะสม และความถูกต้องครอบคลุม
ณิชามน คงเสือ (2558:69-72) เหตุผลของผู้ปกครองต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โครงการหลั กสู ตรสองภาษาของโรงเรียนมัธ ยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ส มเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสาระสาคัญของ
ผลการศึกษาคั้นคว้าได้ ดังนี้
1. เหตุผลของผู้ปกครองต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการหลักสูตรสองภาษาฯ
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านหลักสูตรด้านการจัด
การเรียนการสอน ด้านสื่อการสอน ด้านครูผู้สอนด้านสภาพแวดล้อม และด้านค่าเล่าเรียน ตามลาดับ
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้ผล ดังนี้
1.1 เหตุผลของผู้ปกครองต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้ าเรียนโครงการหลักสูตรสอง
ภาษาฯ ด้า นหลั กสู ตร พบว่า โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย
สามอัน ดั บ แรก คือ หลั กสู ตรของโครงการเอื้ อให้ นั กเรียนได้วิช าการ ที่เป็นทั้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยควบคู่กัน อีกทั้งหลักสูตรของโครงการมีความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรีขน ตามลาดับ
และหลักสูตรมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและข้อที่มีเฉลีน้อยที่สุด คือ หลักสูตรการเรียน
มีความทันสมัยได้มาตรฐานสากล
1.2 เหตุผลของผู้ปกครองต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการหลักสูตรสอง
ภาษาฯ พบว่า โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย สามอัน ดับแรก คือ
โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านภาษาและคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป มีความเชื่อมันในการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ เป็นชาวต่างชาติ มีเนื้อหาวิชามีความทันสมัยเหมาะสมกับสังคม
ตามลาดับและข้อที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเปิดไอกาสให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมด้วย
1.3 เหตุผลของผู้ปกครองต่อการตัดสินใจส่ งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการหลักสูตรสอง
ภาษาฯ ด้านสื่อการสอน พบว่า โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
สามอันดับ คือ การผู้สอนมีความสามารถในการใช้สื่ อการสอน อีกทั้งยังมีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ประกอบการสอน เช่น Internet, E-leaning และมีสื่อที่ช่วยให้นักเรียนได้ฝึ กทัก ษะทางด้ าน
ภาษาอังกฤษ เช่น เครื่องฟังการออกเสียง บันทึกเสียง ตามลาดับและข้อที่มีค่ าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
สื่อการสอนมีความหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และวัยของผู้เรียน
1.4 เหตุผลของผู้ปกกรองต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการหลักสูตรสอง
ภาษาฯ ด้านครูผู้สอน พบว่า โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อการผู้สอนจบตรงสาขาวิชา
ที่สอน อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาดับจากมากไปหาน้อ ย สามอันดับแรก คือ ครูผู้สอนในโครงการ
มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ การที่ผู้สอนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และโรงเรียนจัดให้มี
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การผู้สอนเป็นชาวต่ างชาติทีเป็น เจ้ าของภาษา และข้อที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูผู้สอนจบตรง
สาขาวิชาที่สอน
1.5 เหตุผลของผู้ปกครองต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน โครงการหลักสูตรสอง
ภาษาฯ สภาพแวดล้ อ ม พบว่ า โดยรวมและรายข้ อ อยู่ ใบระดั บ มากกเว้น โรงอาหารสะอาดและ
มีความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อย ห้ องน้าสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรี ยบร้ อย และสนามกี ฬ า
สนามเด็ ก เล่ น ของโรงเรี ย นมี ค วามเหมาะสม ปลอดภั ย และ ได้ ม าตรฐานยู่ ใ นระดั บ ป่ า นกลาง
เรียงลาดับจกมากไปน้อ ย สามอันดับแรก คือ สภาพห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทดีแสงสว่างเพี ยงพอ
มีเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนมีบริเวณกว้างขวาง บรรยากาศดี และบรรยากาศนอกห้องเรียนเอื้ อต่อ
การใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจาวัน ตามลาดับ และข้อที่มีค่ าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ห้องน้าสะอาดและ
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
1.6 เหตุผลของผู้ปกครองต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการหลักสูตรสอง
ภาษา ด้านค่าเล่าเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ โรงเรียนเก็บ
ค่าใช้จ่ายด้านหนังสือ ตาราเรียนมีความเหมาะสม และ โรงเรียนกาหนดค่ าเทอม มีความหมาะสม
อยู่ ใ นระดั บ มาก และโรงเรี ย นเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ กิ จ กรรมพิ เ ศษได้ เ หมาะสม ตามล าดั บ
โดยอยู่ในระดับปานกลาง
นงลั ก ษณ์ แพงเรื อ น (2558:211-220) ได้ วิ จั ย และพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
เสริมสร้างความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ข้อมูลตามแนวคิดฐานสมรถนะ สาหรับผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ข้อมูลตามแนวคิดฐานสมรรถนะ สาหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และ 2) ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลองหลั ก สู ต รเสริ ม สร้ า งความสามารถในการพู ด ภาษาอั ง กฤษ
เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ตามแนวคิ ดฐานสมรรถนะ ส าหรั บ ผู้ เ รีย นระดับ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ พัฒ นาขึ้น
การดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและการเตรียมการ
ขั้ น ตอนที่ 2 กรออกแบบและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ขั้ น ตอนที่ 3 การทดลองใช้ ห ลั ก สู ต ร ขั้ น ตอนที่ 4
ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูต หลักสูตรผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และนาไป
ทดลองใช้นาร่อง ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรโดยนาไปทดลองใช้กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด จานวน 40 คน จากการสุ่มแบบชั้นภูมิ ใช้เวลาในการทดลอง
1 ภาคเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ แบบสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้
ข้อมูล แบบประเมินและคเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ข้อมูลแบบ
รูบริค แบบประเมินเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเนมาตรฐาน การวิ เ คราะห์ t-test dependent และการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
ผลการวิจัยพบว่า
1) หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ข้อมูลตามแนวคิดฐาน
สมรรถนะ ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ พั ฒ นาขึ้ น มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ คื อ
1) หลักการหลักสูตร 2) จุดมุ่งหมาย 3) สมรรถนะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ข้อมูล 15 มาตรฐาน
สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะการเตรียมความพร้อมในการนาเสนอและสมรถนะการพูดนาเสนอ
4) คาอธิบายรายวิชา 5) ผลการเรียนรู้ 6) โครงสร้างเวลาเรียน 7)หน่วยการเรียน ประกอบด้วย 12
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หน่ ว ยการเรี ย น 8) การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ บู ร ณาการทั ก ษะทางภาษาที่ เ น้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ
9) สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และ 10) แนวทางการวัดและประเมินผล
2) ผลการประเมิน ประสิ ทธิผ ลหลั กสู ตร พบว่ า 1) ผู้ เรียนมีความสามารถในการพู ด
ภาษาอังกฤษเพื่อให้ข้อมูลในภาพรวม ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรแตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และเมื่ อ จ าแนกตามองค์ ป ระกอบพบว่ า ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ แ ละมี ค วามสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ ข้อมูล ทั้งในด้านการเตรียมความพร้อมในการนาเสนอและการพูด
นาเสนอก่อนและหลักการใช้หลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่กาหนด 2) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ก ารพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ข้อมูล
ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญหาสถิติที่ระดับ 05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่
กาหนด
3) ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ 100 มี แ นวโน้ ม พั ฒ นาการความสามารถในการพู ด ภาษาอั ง กฤษ
เพื่อให้ข้อมูลที่ดีขึ้นอย่างเป็นลาดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนด
อรญา บารุงกิจ (2558: 43-44 ) ได้วิจัยเกี่ยวกับกลวิธีการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษา โรงเรี ยนสาธิตอุดมศึกษา พบว่า ประเภทของ
กลวิ ธี ก ารพู ด ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายปี ที่ 4-6
ใช้การสื่อสารโดยกลวิธีที่ใช้พบมากที่สุดคือ กลวิธีการบรรยายลักษณะ มีค่าความถี่สูงสุด มีค่ าความถี่
คิดเป็น 51% ตามด้วยกลวิธีการแปลคาต่อคา มีค่าความถี่คิดเป็น 13% และกลวิธีการสื่อสารโดยไม่ใช้
ค าพู ด มี ค่ า ความถี่ คิ ด เป็ น 9% ตามล าดั บ ส าหรั บ กลวิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ ใ ช้ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ กลวิ ธี ก าร
ยกตัวอย่างมีความถีค่ ิดเป็น 5% เมื่อนากลวิธีการพูดเพื่อการสื่อสารมาเปรียบเทียบกัน พบว่า นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6 มีการใช้กลวิธีการบรรยายลักษณะ มากที่สุดเหมือนกันทั้งสาม
ระดับชั้น กลวิธีที่พบการใช้มากเป็ นลาดับที่สอง และลาดับที่สาม นัก เรียนทั้งสามระดับชั้นมีการใช้ที่
แตกต่างกันออกไป และผลการศึกษาค่าความสาเร็จทางการสื่อสารของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายปีที่ 4-6 พบว่า จากนักเรียนส่วนใหญ่ของทั้ง 3 ระดับชั้นมีผลสาเร็จทางการสื่อสารจาก
การใช้กลวิธี อยู่ในระดับสูงคิดเป็น 71% โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีค่าความสาเร็จทางการสื่อสารใกล้เคียงกัน และมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความสาเร็จทางการสื่อสาร
คิดเป็น 6% ซึ่งน้อยที่สุดในกลุ่ม
ภูริชญา เผือกพรหม (2559: 190-194) การพัฒนาหลักสูตรการรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิด
การบูรณาการเนื้อหากับภาษาและการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิดการบูรณา
การเนื้อหากับภาษาและการเรียนรู้โดยใช้โครงานเป็นฐาน สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและ
เพื่อประเมินคุณภาพของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น การดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1
การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับปัญหาและสภาพจริง และระยะที่ 2 การประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรโดยนาไปทดลองกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ปี 5 ใช้เวลาในการทดลอง 18 สัปดาห์ รวม 36
คาบ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ แบบทดสอบวั ด การรู้ ภ าษาอั ง กฤษ ซึ่ ง เป็ น
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก แบบสอบปากเปล่า และแบบเติมคา จาแนกเป็น 2 ตอน ได้แบบ
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วัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ และแบบวัดความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารในบริบทชีวิตจริง
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตร ได้หลักสูต รและเอกสารประกอบหลักสูตรสาหรับรายวิชาเพิ่มเดิม
วิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4 มีจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
คื อ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในเนื้ อ หาภาษาอั ง กฤษ ความสามารถในการน าความรู้ แ ละทั ก ษะทาง
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะไปใช้สื่อสารในสถานการณ์ชีวิตจริง ความใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทางาน
เกิดทักษะกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีหลักการ 4 ประการ คือ 1) ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ เนื้อหา การคิด และวัฒนธรรมผ่านการฝึกฝนและลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 2) การเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อได้รับโอกาสในการเชื่อมโยงภาษาทั้ง 4 ทักษะ และ
วัฒนธรรมไปใช้ในประสบการณ์จริง นาไปสู่ความเข้าใจด้ านภาษา เรียนรู้การใช้ภาษา และใช้ภาษา
เพื่อการเรียนรู้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ภาษาด้าวยตนเอง 3) การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีระบบผ่านการ
เรียนรู้เนื้อหาและการใช้ภาษาตามรรมชาติ นาไปสู่การเรียนรู้ภาษาอย่างมีความหมาย 4) การเสริมต่อ
การเรียนรู้ ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นด้วยการทางานเป็นกลุ่ม
2. ผลการประเมิน หลั กสู ตร พบว่า การประเมินหลั กสู ตรก่อนนาไปใช้ เป็นการประเมิ น
คุณภาพเอกสารหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี การประเมินการนาหลักสูตร
ไปใช้ ด้วยการประเมินการรู้ภาษาอังกฤษ พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนการรู้ภาษาอังกฤษหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินความก้าวหน้าการ
รู้ภาษาอังกฤษ ระหว่างการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความก้าวหน้ าด้านการรู้ภาษาอังกฤษ
ในภาพรวม ครั้ งที่ 2 สู งกว่ าครั้ งที่ 1 ครั้งที่ 3 สู งกว่าครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 สู งกว่ าครั้งที่ 1 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการประเมินหลังการใช้หลักสูตร ผลการประเมินความคิดเห็นของ
นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอยู่ในระดับดี
อรวรรณ รังสั ย (2561:72) ได้วิจัยรูปแบบการบริหารโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการ
สอนสองภาษาของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของ
รูปแบบการบริหารโรงเรีย นในโครงการจัดการเรียนการสอนสองภาษาของสถานศึกษาในจั งหวัด
เพชรบุรี และ 2) เสนอแนวทางการบริหารโรงเรียนในโครงการการจัดการเรียนการสอนสองภาษาของ
สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและการสถานศึกษาในจังหวัด
เพชรบุรีจานวน 107 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้ าง สถิติที่ใช้ในการวิ เ คราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์เนื้อทา ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนใน โครงการ
จัดการเรียนการสอนสองภาษาของสถานศึกษาในจังหวัด เพชรบุรี ในภาพรวมและรายด้านนอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการบริหารจัดการ รองลงมา คือ ด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารแบบมีส่วนร่วม และด้านการ
บริหารงบประมาณ 2) แนวทางการบริหารโรงเรียนในโครงการการจัดการเรียนการสอนสองภาษา
ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชบุรี มีแนวทาง ได้แก่ 1) มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
บริ ห ารงาน (2) บริ ห ารวิช าการพัฒ นาหลั กสู ตรและกระบวนการเรีย นรู้ การวัดและประเมิ น ผล
การติดตามผลการปฏิ บั ติ ต ามหลั กสู ตรที่ส อดคล้ องกับ ความต้ อ งการของสั งคมและมีเ นื้อ หาวิ ช า
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ที่ทันสมัย (3) ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดสรรบุคลากรให้เพียงพอและ
มีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาที่สอน (4) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียน มีแผนการกากับ
ติดตาม และจัดบริบท บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม (5) จัดสรรงบประมาณ
อย่างเป็นระบบ คุ้มค่า และคุ้มทุน และ 6) ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมมีก ารประสานงานกับผู้ป กครองเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ความเป็นเลิศอย่างเต็มศักยภาพ
7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ
ทาโรน (Tarone ,1977) วิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษากลวิ ธี ก ารสื่ อ สารของผู้ ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ จ้ า ของภาษา
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้มีทั้งหมด 9 คน โดยเป็นนักเรียนชาวตุรกี 3 คน นักเรียนชาวสเปน 3 คนและ
นักเรียนชาวแมนดาริน 3 คน ดาเนินการวิจัยโดยการใช้รูปภาพเป็นการทดสอบการพูด เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสังเกต ผลการวิจยั พบว่า กลวิธีการสื่อสารที่ใช้ในการบรรยายรูปภาพนั้นมีความแตกต่าง
กัน และไม่เหมือนกับกลวิธีการสื่อสารที่เจ้าของภาษาใช้ แต่เป็นกลวิธีที่ผสมผสานกันระหว่างภาษาแม่
และภาษาที่สอง กลวิธีที่ถูกนามาใช้ได้แก่ การใช้คาใกล้ เคียง การสร้างคาใหม่ การเรียงลาดับแบบ
ภาษาแม่ การพูดภาษาแม่ปนกับภาษาที่สอง การขอความช่วยเหลือ การใช้ท่าทางประกอบ และกลวิธี
การหลีกเลี่ยง
ดอร์นเย (Dornyei,1995) ได้ศึกษากลวิธีการสื่อสารสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การพูด โดยศึกษาการพูดของนักเรียนฮังการี 109 คนเป็นชาย 37 คนเป็น หญิง 72 คน อายุระหว่าง
15-18 ปี ที่เรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด 8 ห้องเรียน ใน 5 โรงเรียน แบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ ฝึก
ใช้กลวิธีการสื่อสารเน้นเฉพาะการหลีกเลี่ยง และการแทนที่ (Topic avoidance and replacement)
การพูดโดยอ้อมและการใช้ส่วนเดิมเต็ม กลุ่มที่ 2 ฝึกครบทุกทักษะโดยไม่เน้นกลุ่มใดเป็นพิเศษ และ
กลุ่ มที่ 3 เน้ น การพูดแต่ไม่ เ น้ น กลวิธีการสื่ อสาร ใช้เวลาฝึ ก 6 สั ปดาห์ ผลการวิจัยคือ การฝึ กให้
นักเรียนใช้กลวิธีการสื่อสารนั้นทาให้คุณภาพการสื่อสารนั้นมีมากขึ้น ปริมาณการสื่อสารมีมากขึ้น
นักเรียนสามารถพูดได้คล่องขึ้น และ นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกการใช้กลวิธีการสื่อสาร
เล (Le , 2006 ) ศึกษาการใช้กลวิธีในการสื่ อสารของผู้ เ รียนที่ใช้ภ าษาที่ส องในที่ นี้ คื อ
ภาษาอังกฤษในประเทศเวียดนาม โดยศึกษา 3 บริบท คือ ห้องเรียนที่ฝึกใช้กลวิธีสื่อสารโดยตรง
ห้องเรียนที่นั้นทักษะการพูดและศึกภาคสนามเป็นไกด์นาเที่ยว นอกจากนั้นยังศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้ ที่ ร่ ว มศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด กิ จกรรมการเรีย นการสอนการใช้ก ลวิธี สื่ อ สาร ผู้ ร่ ว มวิจัย
ประกอบด้วย ครู 1 คน นักศึกษาปี 1 จากวิทยาลัยฮูในเวีย ตนาม ผู้วิจัยแบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่มคือ
กลุ่ม A และกลุ่ม B กลุ่ม A แนะนาให้รู้จักกลวิธีและให้ใช้กลวิธีก่อนที่จะให้เรียนกลวิธีตามบริบทที่
สามบริบทที่กล่าวมาแล้ว ส่วนกลุ่ม B ไม่เคยใช้กลวิธีสื่อสารมาก่อน ซึ่งกลวิธีสื่อสารที่ใช้มี 3 กลวิธีคือ
การประมาณการ (Approximation) กลวิธีการใช้ถ้อยคาอ้อมค้อม (Circumlocution)และกลวิธีเติม
เต็ม (Filler) เก็บข้อมูลทั้งสามบริบท โดยใช้เทคนิ คสังเกตเละบันทึกเทป และวีดีโอและสัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนกลุ่ม A และกลุ่ม B มีความสามารถในการใช้กลวิธีในสามบริบทไม่แตกต่ าง
กัน อย่างไรก็ตามในบริบท ของการฝึกเป็นไกด์นาเที่ยวกลุ่ม A มีความกระตือรือร้นที่จะสื่อสารกับ
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นักท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าของภาษามากกว่ากลุ่ม B ส่วนความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกลวิธีการสื่อสารสามบริบทเช่นนี้ พบว่า ทั้งครูและนักเรียนเห็นว่าการจัดกิจกรรมอย่างนี้
เหมาะสมช่วยให้นักเรียนใช้กลวิธีสื่อสารได้จริง
งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รวบรวมมานั้น เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการ
สื่อสาร ความสามารถทางการใช้ภาษา ความสามารถทางการพูด ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ไม่ใช่
เจ้าของภาษา พบว่า วิธีการสื่อสารที่ใช้นั้นมีความคล้ ายคลึงกัน แต่มีรายละเอียดของวิธีการสื่อสาร
ที่แตกต่างกัน เมื่อนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องเหมาะสมและต่อเนื่อง นักเรียนมีความทักษะ
และความสามารถที่เพิ่มขึ้ น ดังนั้ นทักษะการสื่ อสารของนั กเรียนสามารถพัฒ นาได้ ด้ว ยกิจ กรรม
ที่ถูกต้องเหมาะสม
รั ต นะ บั ว สนธ์ (2556) ศึ ก ษารู ป แบบการประเมิ น CPP และ CIPPIEST มโนทั ศ น์
ที่ ค ลาดเคลื่ อ นและถู ก ต้ อ งในการใช้ CIPP and CIPPIEST Evalvation Models: Mistaken and
Precise Concepts of Applications พบว่า รูปแบบการประเมิน CIPP และ CIPPIEST ที่นามาใช้ใน
การประเมินสิ่งที่ได้รั บการประเมินควรใช้ประเมินเป็นระยะๆ และประเมินสรุปรวม โดยใช้เทคนิค
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างหลากหลายสอดคล้องกับประเด็นย่อยๆ ที่ต้องการประเมินในแต่ละมิติ
รวมทั้งใช้ข้อมูล ทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพส าหรับนามาวิเคราะห์ สรุปตีความผลการประเมิน
ทั้งนี้แหล่งที่มาของข้อมูลในการประเมินก็ต้องเก็บรวบรวมหรือได้มาอย่างหลากหลาย ครอบคลุม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งที่เป็นทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการผู้รับผลประโยชน์จากโครงการ ผู้บริหาร
หรือผู้เป็นเจ้าของโครงการ รวมทั้งข้อมูลจากเอกสาร บันทึกต่างๆประกอบด้วยเช่นกัน
จากการศึกษา แนวคิด บทความ ตารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเมิน ผล
การดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของ
โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดรูปแบบการประเมิน
โครงการและเพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดโครงสร้างของแบบประเมิน แบบสอบถามและแบบรวบรวม
ข้ อ มู ล ในการประเมิ น โครงการ โดยผู้ ป ระเมิ น เลื อ กใช้ รู ป จ าลองแบบซิ ป ป์ (CIPP Model)
ในการประเมิ น ในครั้ ง นี้ เนื่ อ งจากมี ก ารประเมิ น ที่ ชั ด เจนและเหมาะสม สามารถน าไปใช้
ในการประเมินโครงการต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมทุกด้านทุกขั้นตอน ส่วนการศึกษา
แนวคิด บทความ ตารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS นั้น เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดวิธีการพัฒนาและเป็นแนวทาง
ในการกาหนดกรอบแนวคิดการดาเนินโครงการ ซึ่งการดาเนินการตามกรอบแนวคิดการดาเนิน
โครงการดังกล่าวจะส่งผลให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น
พร้อมทั้งให้ การส่ งเสริมสนับสนุน ปัจจัยที่เอื้อต่อการดาเนินโครงการ จนสามารถพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

81

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรประเมินโครงกำร
การประเมิน โครงการครั้งนี้มุ่งประเมินผลการดาเนิน โครงการพัฒ นาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รูปแบบการประเมินโครงการ
2. การกาหนดค่าน้าหนักและเกณฑ์การประเมิน
3. การดาเนินการประเมินโครงการ
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.รูปแบบกำรประเมินโครงกำร
1.1 รูปแบบกำรประเมิน
ในการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ผู้ประเมิน ใช้รูปแบบการประเมิน
แ บ บ ซิ ป ป์ ( Context Input Process Product Evaluation Model : CIPP ) โด ย แ บ่ ง
การประเมินออกเป็น 4 ส่วน ดังแผนภูมิ 3.1
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รูปแบบการประเมินโครงการ
การประเมิน
ด้านสภาพแวดล้อม

- สภาพปัจจุบัน
- ความต้องการจาเป็นใน
การดาเนินโครงการ
- ความพร้อมของ
สถานศึกษาในการดาเนิน
โครงการ
- ความเหมาะสมของวัตถุ
ประสงค์ของโครงการ
- ความสอดคล้องของกิจกรรม
ตามโครงการกับโครงการ

การประเมิน
ด้านปัจจัยนาเข้า

- จานวนและคุณภาพของ
บุคลากร
- ความเพียงพอ เหมาะสม ของ
งบประมาณ
- ความพร้อมของสือ่ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่
- ความเหมาะสม ชัดเจน
ของวิธีการดาเนินการ
- การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

การประเมิน
ด้านกระบวนการ

-การวางแผน
-การดาเนินการ
-การติดตามประเมินผล
-การนาผลไปปรับปรุง
พัฒนา

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปรับปรุง แก้ไข

การประเมิน
ด้านผลผลิต

-ผลการดาเนินกิจกรรมตาม

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรูแ้ บบ EIS
- คุณภาพการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูข้ องครูเพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS
- คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรูร้ ูปแบบEIS
- ความพึงพอใจของ ครู
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานการดาเนินโครงการฯ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS

เขียนรายงานและเผยแพร่

แผนภูมิ 3.1 รูปแบบการประเมินโครงการพัฒ นาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

1.ประเมิน สภาพแวดล้ อมโครงการพั ฒ นาทั กษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยสอบถาม คณะกรรมการ
บริหารฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการดาเนินโครงการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบัน ความต้องการจาเป็นในการดาเนินโครงการ ความพร้อมของสถานศึกษาในการดาเนิน
โครงการความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ และความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการ
กับโครงการ
2.ประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนาเข้าของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยสอบถาม
คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการดาเนินโครงการ เกี่ยวกับจานวนและคุณภาพของ
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บุ คลากร ความเพี ย งพอและความเหมาะสมของงบประมาณ ความพร้อมของสื่ อ วัส ดุ –อุป กรณ์
สถานที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ความเหมาะสมและความชั ด เจนของวิ ธี ก ารด าเนิ น โครงการและ
การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3.ประเมินกระบวนการดาเนิน โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยสอบถาม คณะกรรมการ
บริหารฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการดาเนินโครงการ เกี่ยวกับการวางแผน การดาเนินการ การติดตาม
ประเมินผลและการนาผลไปปรับปรุงพัฒนา
4.ประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับ
4.1 ผลการดาเนิ น กิจ กรรมตามโครงการพั ฒ นาทั กษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
4.2 คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยสอบถามครู
และนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
4.3 คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวั ดเชียงราย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ประเมินระดับ
คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ในรายวิชา
ของตนเอง
4.4 ความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยสอบถาม ครู
นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
1.2 ขั้นตอนกำรประเมิน
ผู้ ป ระเมิ น ได้ ก าหนดแนวคิ ด การประเมิ น และให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาประเด็ น ข้ อ มู ล ที่
ต้องการวัด เกณฑ์การประเมิน และค่าน้าหนักแต่ละประเด็นตัวชี้ วัดของกรอบแนวคิดการประเมิน
โดยมีสาระที่ได้ดาเนินการตามขั้นตอน เสนอดังแผนภูมิ 3.2
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ประเด็นที่ต้องการ

การดาเนินการ

ผลที่ได้

แนวทางการประเมิน

- ศึกษาแนวคิดการประเมิน
- ศึกษารายละเอียดโครงการ/เอกสาร/บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการประเมินใช้รูปแบบ
CIPP

กรอบแนวคิดการ
ประเมิน

- กาหนดประเด็นการประเมิน
- กาหนดตัวชีว้ ัด
- กาหนดเกณฑ์การประเมิน

ร่างกรอบแนวคิด ที่มีประเด็น/
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน

ขอบเขตการประเมิน

- กาหนดกลุ่มประชากร
- กาหนดเครื่องมือ
- กาหนดการวิเคราะห์ขอ้ มูล

กรอบแนวคิดการประเมินที่มี
ขอบเขตการประเมิน

เครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผลการประเมิน

- ร่างแบบเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบสอบถาม
- คณะกรรมการดาเนินโครงการตรวจสอบให้
ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้
สมบูรณ์
- คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ / ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คนตรวจสอบความเที่ยงโดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้อง ( IOC )
- ทดลองใช้แบบสอบถาม
- วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
- ปรับปรุงแก้ไขจัดทาแบบสอบถามฉบับจริง
-เก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดด้าน
สภาพแวดล้อม ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
ผลผลิต
-เก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตของโครงการ
-สอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
-วิเคราะห์ขอ้ มูล
-สรุปผล
-ตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด
-รายงานผลตามวัตถุประสงค์
-เขียนรายงานการประเมินโครงการ

เครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบ
พัฒนาคุณภาพ

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
ตัวชี้วัด

รายงานผลการประเมินโครงการ
สาหรับเผยแพร่ต่อไป

แผนภูมิ 3.2 ขั้ น ตอนการด าเนิ น การประเมิ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
( ที่มา: ปรับจาก พิสณุ ฟองศรี, 2550 : 75 )
ผู้ ป ระเมิ น ได้ น าสาระตามขั้ น ตอนการประเมิ น มาก าหนดขอบเขตข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการ

แหล่งข้อมูล และเครื่องมือการประเมินตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน ปรากฏผลดังรายละเอียดใน
ตาราง 3.1
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ตำรำง 3.1 แสดงกรอบแนวคิ ด การประเมิ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP )
ประเด็น

ตัวชี้วัด

1.สภาพแวดล้อม 1)สภาพปัจจุบันการ
ดาเนินโครงการ
2)ความต้องการ
จาเป็นในการดาเนิน
โครงการ

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล

งานสานสนเทศ
ฝ่ายวิชาการ
1.ศึกษำเอกสำร
-นโยบายหน่วยงาน
ต้นสังกัด
-วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์
ของโรงเรียน
-บันทึกการประชุม
ผู้ปกครอง,
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
2.ผู้ให้ข้อมูล
- คณะกรรมการ
 ≥ 3.50 จาก
บริหารฝ่ายวิชาการ
มาตรประมาณ
- คณะกรรมการ
ค่า 5 ระดับ
ดาเนินโครงการ
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3)ความพร้อมของ
 ≥ 3.50 จาก - คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการ
มาตรประมาณ บริหารฝ่ายวิชาการ
ดาเนินโครงการ
- คณะกรรมการ
ค่า 5 ระดับ
ดาเนินโครงการ
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4)ความเหมาะสมของ  ≥ 3.50 จาก - คณะกรรมการ
วัตถุประสงค์ของ
มาตรประมาณ บริหารฝ่ายวิชาการ
โครงการ
- คณะกรรมการ
ค่า 5 ระดับ
ดาเนินโครงการ
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
4)ความสอดคล้องของ  ≥ 3.50 จาก - คณะกรรมการ
กิจกรรมตามโครงการ มาตรประมาณ บริหารฝ่ายวิชาการ
กับโครงการ
- คณะกรรมการ
ค่า 5 ระดับ
ดาเนินโครงการ
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน

เครื่องมือ

กำรวิเครำะห์

-แบบรวบรวม บันทึกรายการ
ข้อมูล
-แบบบันทึก บันทึกรายการ
ข้อมูล
การศึกษา
เอกสาร

-แบบประเมิน

 ,

แบบประเมิน

 ,

แบบประเมิน

 ,

แบบประเมิน

 ,
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ตำรำง 3.1 (ต่อ)
ประเด็น
2.ปัจจัยนาเข้า

4.กระบวนการ

5.ผลผลิต

ตัวชี้วัด
จานวนและคุณภาพ
ของบุคลากร
ความเพียงพอและ
ความเหมาะสมของ
งบประมาณ ความ
พร้อมของ สื่อ วัสดุ –
อุปกรณ์ สถานที่ใน
การปฏิบัติงาน
ความเหมาะสมและ
ความชัดเจนของ
วิธีการดาเนินการ
และการมีส่วนร่วม
ของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา
ความเหมาะสมของ
กระบวนการดาเนิน
โครงการ เกี่ยวกับ
การวางแผน
การดาเนินงาน
การประเมินผลและ
การนาผลไปปรับปรุง
พัฒนา
1) ผลการดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบEIS
2)คุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ของครูเพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล

 ≥ 3.50 จาก - คณะกรรมการ

มาตรประมาณ
ค่า5 ระดับ

บริหารฝ่ายวิชาการ
- คณะกรรมการ
ดาเนินโครงการ

1.  ≥ 3.50
จากมาตร
ประมาณค่า
5 ระดับ

- คณะกรรมการ
บริหารฝ่ายวิชาการ
- คณะกรรมการ
ดาเนินโครงการ

จานวนกิจกรรม งานแผนงาน
บรรลุ ร้อยละ7079

เครื่องมือ

กำรวิเครำะห์

แบบประเมิน

 ,

แบบประเมิน

 ,

แบบรวบรวม
ข้อมูล

จานวน
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ตำรำง 3.1 (ต่อ)
ประเด็น

ตัวชี้วัด
2.1)ระดับการ
ปฏิบัติของครูด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษา
อังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรูร้ ูปแบบEIS
2.2)รางวัลที่ครูผู้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของ
โรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ได้รับ
3)คุณภาพของ
นักเรียนด้านทักษะ
การสื่อสารภาษา
อังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรูร้ ูปแบบEIS
3.1)ระดับคุณภาพ
ของนักเรียนด้าน
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ

เกณฑ์

 , X ≥ 3.50 - ครู

แหล่งข้อมูล

เครื่องมือ

กำรวิเครำะห์

แบบประเมิน

 ,

X , S.D.

จากมาตร
ประมาณค่า
5 ระดับ

- นักเรียน

ครูได้รับรางวัล
ระดับภาค

ครู
(รวบรวมจากงาน
สารสนเทศ)

แบบรวบรวม
ข้อมูล

จานวน

 ≥1.80

- ครูประเมินนักเรียน

แบบประเมิน

 ,

แบบรวบรวม
ข้อมูล

จานวน,
ร้อยละ

-ครู
แบบสอบถาม
-นักเรียน
-ผู้ปกครอง
-คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ,

จาก 4 ระดับ
คุณภาพ
(ได้แก่ 0,1,2,3)

EIS

3.2)นักเรียนได้รับ
รางวัลที่เกิดจากการ
พัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS
4) ความพึงพอใจที่มี
ต่อการดาเนิน
โครงการ

นักเรียนได้รับ
นักเรียน
รางวัลระดับภาค (รวบรวมจากงาน
สารสนเทศ)

 , X ≥ 4.00

จากมาตร
ประมาณค่า
5 ระดับ

X , S.D.
X , S.D.

 ,
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2. กำรกำหนดค่ำน้ำหนักและเกณฑ์กำรประเมิน
การประเมินโครงการ ครั้งนี้ได้ดาเนินการโดยนาประเด็น การประเมิน กาหนดค่าน้าหนัก
โดยใช้เกณฑ์ระดับปานกลาง นามากาหนดเป็นเกณฑ์ ผ่าน ยกเว้นด้านผลการดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการ ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EISและ
ความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินโครงการใช้ระดับมาก ดังรายละเอียดในตาราง 3.2
ตำรำง 3.2 ค่าน้าหนักและเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเด็นและตัวชี้วัด
ประเด็น

สภำพแวดล้อมของโครงกำร
1)สภาพปัจจุบนั
2)ความต้องการจาเป็น
3)ความพร้อมของสถานศึกษา
4)ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
5)ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
กับกิจกรรมตามโครงการ
ปัจจัยนำเข้ำของโครงกำร
1) จานวนและคุณภาพของ
บุคลากรที่รับผิดชอบ
2) ความเพียงพอและความ
เหมาะสมของงบประมาณ
3) ความพร้อมของ วัสดุ –
อุปกรณ์ สถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน
4) ความเหมาะสม และ ความ
ชัดเจนของวิธีการดาเนินโครงการ
5) การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีสว่ น
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

ค่ำน้ำหนัก
1/.2
(%)
10%

ระดับ/ ตัวคูณ
2/.4
3/.6
4/.8

น้อยที่สุด

น้อย

ปำนกลำง

มำก

 ,X
< 2.99

 ,X
=3.003.49

 ,X
=3.503.99

 ,X
=4.004.49

เกณฑ์ผ่ำน
5/1.0 (ค่ำน้ำหนักxตัวคูณ)
มำก
ที่สุด
 ,X

≥6.0

≥4.50

3
2
2

≥1.8
≥1.2
≥1.2

3

≥1.8

10%

<
2.99

=
3.00 3.49

=
3.50 3.99

=
4.00-4.49

 ≥4.50

≥6.0

2

≥1.2

2

≥1.2

2

≥1.2

2

≥1.2

2

≥1.2
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ตำรำง 3.2 (ต่อ)
ประเด็น

ค่ำน้ำหนัก
1/.2
(%)
น้อยที่สุด

กระบวนกำรดำเนินโครงกำร

20%

ผลผลิตของโครงกำร

60%

1) ผลการดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบEISของโรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
2)คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครูเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบEIS
2.1)ระดับการปฏิบัติของครู
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบEIS ของโรงเรียน
ดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย
2.2)รางวัลที่ครูผู้จดั กิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัด
การเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียน
ดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ได้รับ
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ตำรำง 3.2 (ต่อ)
ประเด็น

ค่ำน้ำหนัก
1/.2
(%)
น้อยที่สุด

ระดับ/ ตัวคูณ
2/.4
3/.6
4/.8

5/1.0 (ค่ำน้ำหนักxตัวคูณ)

น้อย

มำกที่สุด

ปำนกลำง

มำก

เกณฑ์ผ่ำน

3) คุณภาพขอนักเรียนด้านทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของ
โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย
3.1) ระดับคุณภาพของนักเรียน
ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย
3.2) นักเรียนได้รับรางวัลที่เกิด
จากการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS
4) ความพึงพอใจต่อการดาเนิน
โครงการของ
-ครู
-นักเรียน
-ผู้ปกครองนักเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มี

รวม

X
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<
0.59

5

ระดับ
โรงเรียน
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X

<
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100

X

X

X

≥8.0

ระดับ
ชาติ

ระดับ
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≥3.0

X

X

≥8.0

=1.201.79

=1.802.39

ระดับ
เขต

ระดับ
ภาค

X =3.00
-3.49

X

=3.50 3.99

X

≥2.40

=0.601.19

=
4.00 4.49

≥4.50

≥64.0

(ที่มา: ปรับจาก พิษณุ ฟองศรี. 2550: 235 )
3. ขัน้ ตอนกำรดำเนินกำรประเมินโครงกำร
ผู้ ป ระเมิ น ใช้ รู ป แบ บ การป ระเมิ น แบ บ ซิ ป ป์ ( Context Input Process Product
Evaluation Model : CIPP ) โดยแบ่งการดาเนินการประเมินโครงการออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขั้นตอนที่ 1 ประเมินสภำพแวดล้อมโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วย
กำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ประเมินสภาพแวดล้อมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด เชียงราย ดาเนินการ 3 ขั้นตอนย่อย
คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการดาเนินโครงการ 2) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
โครงการ และ 3) การประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยดาเนินการ ดังนี้
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1.แหล่งข้อมูลขั้นตอนที่ 1
1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของการดาเนินโครงการ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพจริง
จากเอกสารหลั ก ฐานของงานสารสนเทศ ฝ่ า ยวิ ช าการ ได้ แ ก่ โครงสร้ า งการบริ ห าร บุ ค ลากร
งบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ และคุณภาพของนักเรียน
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของครู
1.2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับ การดาเนิน โครงการ แหล่ งข้อมูล ได้แก่ เอกสาร
เกี่ยวกับ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า ประสงค์ ข องโรงเรี ย นด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์ และศึ ก ษาบั น ทึ ก
การประชุมผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา
1.3 การประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ จานวน 27 คน
2) คณะกรรมการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จานวน 21 คน
3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จานวน15 คน
รวมทั้งสิ้น 63 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน ขั้นตอนที่ 1
2.1 แบบรวบรวมข้อมูลสภาพจริงของการดาเนินโครงการ ได้แก่ โครงสร้างการบริหารที่
บุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ และคุณภาพของ
นักเรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของครู โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารหลักฐานของงานสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ
2.2 แบบบั น ทึ กการศึก ษาเอกสารเกี่ยวกั บ ความต้อ งการจาเป็ น ในการด าเนิน โครงการ
ด้ า นความจ าเป็ น ได้ แ ก่ ความจ าเป็ น ที่ ต้ อ งด าเนิ น โครงการเกี่ ย วกั บ นโยบายของรั ฐ บาล
กระทรวงศึ กษาธิก าร นโยบายส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน วิสั ย ทั ศน์ พั น ธกิ จ
เป้าประสงค์โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ และด้านความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
โครงการ ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 แบบประเมิ น สภาพแวดล้ อ มของโครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั งกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ผู้ประเมิน
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการดาเนินโครงการและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแบบประเมินฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบประเมิ น มี ลั ก ษณะเป็ น แบบส ารวจรายการ
( Check list )
ตอนที่ 2 สภาพแวดล้อมของโครงการ ประกอบด้วย ความต้องการจาเป็นของโครงการ
ความพร้อมของสถานศึกษาในการดาเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ
และความสอดคล้องของกิ จกรรมตามโครงการกับโครงการ มีลั กษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
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5 หมายถึง มีความต้องการจาเป็น ความพร้อม ความเหมาะสม ความสอดคล้อง
อยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความต้องการจาเป็น ความพร้อม ความเหมาะสม ความสอดคล้อง
อยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความต้องการจาเป็น ความพร้อม ความเหมาะสม ความสอดคล้อง
อยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความต้องการจาเป็น ความพร้อม ความเหมาะสม ความสอดคล้อง
อยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความต้องการจาเป็น ความพร้อม ความเหมาะสม ความสอดคล้อง
อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด
3. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 1
ผู้ป ระเมินได้ดาเนินการสร้างและพัฒ นาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสภาพแวดล้อมของ
โครงการ ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารทฤษฎี หลั กการ แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
โครงการด้านสภาพแวดล้อม ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนามาปรับปรุง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้า ง
แบบประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ
3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการจากเอกสาร ตาราและ
งานวิจัยต่างๆ เพื่อเตรียมการสร้างแบบสอบถาม
3.3 สร้างแบบประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ
3.4 น าแบบประเมิ น สภาพแวดล้ อ มของโครงการปรึ ก ษาผู้ เ ชี่ ย วชาญ ครั้ ง ที่ 1
เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม ความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ ความครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย
ความถูกต้องและความเหมาะสมด้านภาษา โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เลือกแบบเจาะจง โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
1.เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา
2.เป็น ผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ด้านการบริหารสถานศึกษาและบริหารโรงเรียนที่
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS มากกว่า 5 ปี จานวน 1 คน
3.เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา มากกว่า 10 ปี จานวน 1
คน
4.เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญา
เอก สาขาการบริหารการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี จานวน 1 คน
5.เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ด้านงานแผนงาน มากกว่า 10 ปี จานวน 1 คน
3.5 นาแบบบันทึกการศึกษาเอกสารและแบบประเมิน สภาพแวดล้อมของโครงการมา
ปรับตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
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3.6 น าแบบประเมิ น สภาพแวดล้ อ มของโครงการ เสนอผู้ เ ชี่ ย วชาญ ครั้ ง ที่ 2
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้อ ง
ของรายการข้อ ค าถามว่ามี ค วามสอดคล้ อง ครอบคลุ ม ประเด็ น หลั ก ของเนื้ อหาที่ ระบุ ไว้ รวมทั้ ง
พิจ ารณาความถู กต้อ งและความเหมาะสมของภาษา โดยใช้ดั ช นี ความสอดคล้ อ ง (IOC) ระหว่าง
รายการกั บ ประเด็ น หลั ก ของเนื้ อ หา ตามวิธี ก ารของโรวิ เนลลี่ แ ละแฮมเบิ ล ตั น( Rovinelli and
Hambeletton 1978:34-37 อ้างในพวงรัตน์ ทวีรัตน์,2540:117) โดยกาหนดคะแนนความคิดเห็นไว้
ดังนี้
+1 = แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
0 = ไม่แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ได้หรือไม่
-1 = แน่ใจว่ารายการวิจัยไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
กาหนดเกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) คือ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรง
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่า รายการสอบถามของเครื่องมือ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 0.99 ถือว่ามีคุณภาพตามที่ กาหนดไว้ (ปรากฏดังภาคผนวก ค ) ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ปรับแก้
ด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษาในรายการสอบถาม
3.7 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการตามคาแนะนาเพิ่มเติมของ
ผู้เชี่ยวชาญให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
3.8 นาแบบประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการไปทดลองใช้ (Try Out ) กับครูที่ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารฝ่ า ยวิ ช าการและคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโรงเรี ย น
พะเยาพิ ท ยาคม อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พะเยา จ านวน 30 คน ด าเนิ น การเดื อ นมี น าคม 2559
โดยทดลองใช้ก่อนดาเนิ นโครงการ แล้วนาไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า(Cronbach Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค(Cronbach, อ้างถึงในล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ, 2538: 200) กาหนดเกณฑ์ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) คือ มากกว่า .60
ปรากฏค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .862 โดยถือว่ามีคุณภาพตามที่กาหนดไว้ (ปรากฏ
ดังภาคผนวก จ )
3.9 นาแบบประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการที่ทดลองใช้แล้วมาปรับปรุงแก้ไขและ
จัดท าแบบประเมิน ฉบั บ จริ ง แล้ ว นาแบบประเมิน ไปดาเนิ นการเก็บ ข้อมูล กั บ แหล่งข้อมูล ในการ
ประเมินต่อไป
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 1
การประเมินครั้งนี้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล โดยผู้ประเมินเก็บข้อมูล
จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
4.1 ผู้ป ระเมิน และคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ร่วมกันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกั บ
สภาพปั จ จุ บั น ของการด าเนิ น งานตามโครงการ โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากงานสารสนเทศ
ฝ่ายวิชาการ บันทึกผลการรวบรวมข้อมูลลงในแบบรวบรวมข้อมูล
4.2 ผู้ ป ระเมิน และคณะกรรมการบริห ารฝ่ ายวิชาการ ร่วมกันศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
ความต้องการจาเป็นในการดาเนินโครงการ ด้านความจาเป็นที่ต้องดาเนินโครงการเกี่ยวกับนโยบาย
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ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ และด้านความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
โครงการ ได้แ ก่ นั กเรียน ผู้ ป กครองนั กเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน บันทึกผล
การศึกษาเอกสารลงในแบบบันทึกการศึกษาเอกสาร
4.3 ผู้ให้ข้อมูลประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยใช้แบบประเมินสภาพแวดล้อม
ของโครงการพัฒ นาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียน
ดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยประเมินก่อนดาเนินโครงการ
4.4 รับแบบประเมินกลับคืนแล้วดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
แยกตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ความต้องการจาเป็น
ในการด าเนิ น โครงการจาก ผู้ ป ระเมิ น ได้ ท าการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการใช้ ส ถิ ติ เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative data) โดยการวิ เคราะห์ เนื้ อ หา(Content Analysis) เพื่ อ หาความต้ อ งการ ความ
จ าเป็ น ในการด าเนิ น โครงการ และน าความต้ อ งการ ความจ าเป็ น ที่ ได้ ไปจั ด ท าแบบประเมิ น
สภาพแวดล้อมของโครงการ ในลาดับต่อไป
5.2 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบประเมิ น สภาพแวดล้ อ มของโครงการพั ฒ นาทั ก ษะ
การสื่ อสารภาษาอังกฤษด้ว ยการจั ดการเรีย นรู้รูป แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์ส งเคราะห์
จังหวัดเชียงราย โดยวิเคราะห์ข้อมูล ด้านปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอน ดังนี้
5.2.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมิน คัดเลือกเฉพาะแบบประเมินที่มีความ
สมบูรณ์ นามาหาค่าร้อยละของแบบประเมินที่ได้คืนมาทั้งหมด
5.2.2 วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยแยกตามลั ก ษณะของแบบประเมิ น โดยข้ อ มู ล จากแบบ
ประเมินมี 3 ลักษณะ ประกอบด้วย
1) เป็นแบบสารวจรายการ (Check– list ) วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ
2) มี ลั ก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า ( Rating Scale ) ชนิ ด 5 ระดั บ
ตามวิธีของลิ เคิร์ท (Likert) ท าการตรวจให้ คะแนนแล้ วหาค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) แยกเป็นปีการศึกษา ใช้วิธีการแปลผลโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ของ
วัน เดชพิชัย (2535 : 531-532) ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่า ความต้องการจาเป็น/ความพร้อม/
ความเหมาะสม /ความสอดคล้องอยู่ในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความว่า ความต้องการจาเป็น/ความพร้อม/
ความเหมาะสม /ความสอดคล้องอยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความว่า ความต้องการจาเป็น/ความพร้อม/
ความเหมาะสม /ความสอดคล้องอยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความว่า ความต้องการจาเป็น/ความพร้อม/
ความเหมาะสม /ความสอดคล้องอยู่ในระดับ น้อย
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ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความว่า ความต้องการจาเป็น/ความพร้อม/
ความเหมาะสม /ความสอดคล้องอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
3) มีลักษณะคาถามปลายเปิด เป็นข้อมูลด้านปัญหาข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดยการ
สรุปประเด็น ตรวจนับจานวนและหาค่าความถี่
3.2 ขั้นตอนที่ 2 ประเมินปัจจัยนำเข้ำของโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
1. ประชำกรขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วย
1.คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ จานวน 27 คน
2.คณะกรรมการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 จานวน
21 คน
รวมทั้งสิ้น 48 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน ขั้นตอนที่ 2
แบบประเมิ น ปั จ จั ย น าเข้ า ของโครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤ ษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการดาเนินโครงการ ซึ่งแบบประเมิน
ฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูล ทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน มีลั กษณะเป็นแบบส ารวจรายการ
(Check list )
ตอนที่ 2 ความเหมาะสมของปัจจัยนาเข้าของโครงการ จานวน 5 ข้อ มีลักษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) ตามแบบของลิเคอร์ท ( Likert ) แบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ
5 หมายถึง มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด
3. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 2
3.1 ศึกษาเอกสารทฤษฎี หลักการ แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ
ด้านปัจจัยนาเข้า ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนามาปรับปรุง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมิน
ปัจจัยนาเข้าของโครงการ
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3.2 ศึ ก ษาวิ ธีก ารสร้ า งแบบประเมิ น ปั จจั ย น าเข้ าของโครงการจากเอกสาร ต าราและ
งานวิจัยต่างๆ เพื่อเตรียมการสร้างแบบประเมิน
3.3 สร้างแบบประเมินปัจจัยนาเข้าของโครงการ
3.4 นาแบบประเมินปัจจัยนาเข้าของโครงการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1 เพื่อตรวจสอบ
ความครอบคลุม ความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ ความครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย ความถูกต้อง
และความเหมาะสมด้านภาษา
3.5 นาแบบประเมินปัจจัยนาเข้าของโครงการมาปรับตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
3.6 น าแบบประเมิน ปั จ จัยนาเข้าของโครงการ เสนอผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2 เพื่ อพิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้องของรายการข้อ
คาถามว่ามีความสอดคล้อง ครอบคลุมประเด็นหลักของเนื้อหาที่ระบุไว้ รวมทั้งพิจารณาความถูกต้อง
และความเหมาะสมของภาษา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างรายการกับประเด็นหลักของ
เนื้ อหา ตามวิธีการของโรวิเนลลี่ และ แฮมเบิ ล ตั น ( Rovinelli and Hambeletton 1978:34-37
อ้างในพวงรัตน์ ทวีรัตน์,2540:117) โดยกาหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ ดังนี้
+1 = แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
0 = ไม่แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ได้หรือไม่
-1 = แน่ใจว่ารายการวิจัยไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
กาหนดเกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) คือ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห์ห าความเที่ยงตรง
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่า รายการสอบถามของเครื่องมือ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 1.00 คือ ถือว่ามีคุณภาพตามที่กาหนดไว้ (ปรากฏดังภาคผนวก ค )
3.7 ปรับ ปรุงแก้ไขแบบประเมิน ปัจจัยนาเข้าของโครงการตามคาแนะนาเพิ่มเติมของ
ผู้เชี่ยวชาญให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
3.8 นาแบบประเมิน ปัจจัยนาเข้าของโครงการไปทดลองใช้ (Try Out ) กับครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จานวน 30 คน โดยดาเนินการเดือนมีนาคม 2559 โดยทดลอง
ใช้ ก่อ นดาเนิ น โครงการแล้ ว น าไปหาค่ าความเชื่ อมั่ น (Reliability) โดยใช้สู ตรสั มประสิ ท ธิ์แอลฟ่ า
(Cronbach Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค(Cronbach, อ้างถึงในล้วน สายยศและ
อังคณา สายยศ, 2538: 200) กาหนดเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) คือ มากกว่า .60 ปรากฏค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .862 โดยถือว่ามีคุณภาพตามที่กาหนดไว้ (ปรากฏดังภาคผนวก
จ)
3.9 น าแบบประเมิน ปัจจัยนาเข้าของโครงการที่ทดลองใช้แล้ วมาปรับปรุงแก้ไขและ
จั ด ท าแบบประเมิ น ฉบั บ จริ ง แล้ ว น าแบบประเมิ น ไปด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ในการประเมินต่อไป
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 2
การประเมินครั้งนี้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล โดยผู้ประเมินดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยตนเอง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
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4.1 ผู้ให้ข้อมูลประเมินปัจจัยนาเข้าของโครงการ โดยใช้แบบประเมินปัจจัยนาเข้าของ
โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั งกฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รูป แบบEIS ของโรงเรี ย น
ดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประเมินก่อนดาเนินโครงการ ปีการศึกษา 2559 ดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2559
4.2 รับแบบประเมินกลับคืนแล้วดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล ขั้นตอนที่ 2
การวิเคราะห์ ข้อ มูล จากแบบประเมิ น ปั จจัย น าเข้าของโครงการพั ฒ นาทั กษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้านปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอน ดังนี้
5.1 ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องแบบประเมิ น คั ด เลื อ กเฉพาะแบบประเมิ น ที่ มี
ความสมบูรณ์ นามาหาค่าร้อยละของแบบประเมินที่ได้คืนมาทั้งหมด
5.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกตามลักษณะของแบบประเมิน โดยข้อมูลจากแบบประเมินมี
3 ลักษณะ ประกอบด้วย
1) เป็นแบบสารวจรายการ (Check– list ) วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ
2) มี ลั ก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า ( Rating Scale ) ชนิ ด 5 ระดั บ
ตามวิธีของลิ เคิ ร์ท (Likert) ท าการตรวจให้ คะแนนแล้ วหาค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) แยกเป็นปีการศึกษา ใช้วิธีการแปลผลโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ของ
วัน เดชพิชัย (2535 : 531-532) ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่า ความเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความว่า ความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความว่า ความเหมาะสม อยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความว่า ความเหมาะสม อยู่ในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความว่า ความเหมาะสม อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
3) มีลักษณะคาถามปลายเปิด เป็นข้อมูลด้านปัญหาข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดยการ
สรุปประเด็น ตรวจนับจานวนและหาค่าความถี่
3.3 ขั้ น ตอนที่ 3 ประเมิน กระบวนกำรด ำเนิ น โครงกำรพั ฒ นำทั ก ษะกำรสื่ อสำรภำษำอังกฤษ
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
การประเมิ น กระบวนการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ด าเนิ น ก า ร
2 รอบ ปีการศึกษา คือ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยดาเนินการ
ดังนี้
1. ผู้ให้ข้อมูลขั้นตอนที่ 3 ได้แก่
1.คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ยกเว้นครูที่ปฏิบัติหน้าทีค่ ณะกรรมการดาเนินโครงการ
ปีการศึกษา 2559 จานวน 27 คน และปีการศึกษา 2560 จานวน 27 คน
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2.คณะกรรมการดาเนินโครงการ ยกเว้นครูที่เป็นคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ จานวน
21 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน ขั้นตอนที่ 3
แบบประเมิ น กระบวนการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยผู้ให้ข้อมูล
ได้แก่ คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการดาเนินโครงการ ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ
( Check list )
ตอนที่ 2 ความเหมาะสมของกระบวนการดาเนินโครงการ จานวน 10 ข้อ มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) แบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ
5 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด
3.กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 3
การสร้ า งแบบประเมิ น ส าหรั บ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล เพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น
กระบวนการดาเนินโครงการ ผู้ประเมินได้ดาเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
โครงการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารทฤษฎี หลั กการ แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
กระบวนการดาเนินโครงการ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนามาปรับปรุง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบประเมินกระบวนการดาเนินโครงการ
3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินกระบวนการดาเนินโครงการในการประเมินโครงการ
จากเอกสาร ตาราและงานวิจัยต่างๆ เพื่อเตรียมการสร้างแบบประเมิน
3.3 สร้างแบบประเมินกระบวนการดาเนินโครงการ
3.4 น าแบบประเมิ น กระบวนการด าเนิ น โครงการปรึ ก ษาผู้ เ ชี่ ย วชาญ ครั้ ง ที่ 1
เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม ความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ ความครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย
ความถูกต้องและความเหมาะสมด้านภาษา
3.5 นาแบบประเมินกระบวนการดาเนินโครงการมาปรับตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
3.6 น าแบบประเมิ น กระบวนการด าเนิ น โครงการเสนอผู้ เ ชี่ ย วชาญ ครั้ ง ที่ 2
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้อง
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ของรายการข้อ ค าถามว่ามี ค วามสอดคล้ อง ครอบคลุ ม ประเด็ น หลั ก ของเนื้ อหาที่ ระบุ ไว้ รวมทั้ ง
พิจ ารณาความถู กต้อ งและความเหมาะสมของภาษา โดยใช้ดั ช นี ความสอดคล้ อ ง (IOC) ระหว่าง
รายการกับ ประเด็ น หลั ก ของเนื้ อ หา ตามวิธีก ารของโรวิเนลลี่ แ ละ แฮมเบิ ล ตั น ( Rovinelli and
Hambeletton 1978:34-37 อ้างในพวงรัตน์ ทวีรัตน์,2540:117) โดยกาหนดคะแนนความคิดเห็นไว้
ดังนี้
+1 = แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
0 = ไม่แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ได้หรือไม่
-1 = แน่ใจว่ารายการวิจัยไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
กาหนดเกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) คือ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรง
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่า รายการสอบถามของเครื่องมือ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 1.00 ถือว่ามีคุณภาพตามที่กาหนดไว้ (ปรากฏดังภาคผนวก ค )
3.7 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินกระบวนการดาเนินโครงการตามคาแนะนาเพิ่มเติมของ
ผู้เชี่ยวชาญให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
3.8 นาแบบประเมินกระบวนการดาเนินโครงการไปทดลองใช้ (Try Out ) กับครูที่ปฏิบัติ
หน้าทีค่ ณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการดาเนินโครงการฯของโรงเรียนพะเยาพิทยา
คม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จานวน 30 คน เดือนมีนาคม 2559 โดยทดลองใช้ก่อนดาเนินโครงการ
แล้ ว น าไปหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า (Cronbach Alpha
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค(Cronbach, อ้างถึงในล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538:
200) ก าหนดเกณฑ์ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) คื อ มากกว่ า .60 ปรากฏค่ าความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม เท่ากับ 0.912 โดยถือว่ามีคุณภาพตามที่กาหนดไว้ (ปรากฏดังภาคผนวก จ )
3.9 นาแบบประเมินกระบวนการดาเนินโครงการที่ท ดลองใช้แล้วมาปรับปรุงแก้ไขและ
จั ด ท าแบบประเมิ น ฉบั บ จริ ง แล้ ว น าแบบประเมิ น ไปด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ในการประเมินต่อไป
4.กำรเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่ 3
การประเมิน กระบวนการดาเนินโครงการ โดยผู้ประเมิน ดาเนินการเก็บรบรวมข้อมู ลโดย
ตนเอง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
4.1 ผู้ให้ข้อมูลประเมิน กระบวนการดาเนินโครงการ โดยใช้แบบประเมินกระบวนการ
ดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียน
ดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประเมินการดาเนินการ 2 รอบปีการศึกษา โดยดาเนิ นการ
ประเมินระหว่างดาเนินโครงการ (ปลายปีการศึกษาเพื่อให้ดาเนินครบถ้วนตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้)
ดังนี้
รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประเมินเดือน กุมภาพันธ์ 2560
รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ประเมินเดือน กุมภาพันธ์ 2561
4.2 รับแบบประเมินกลับคืนแล้วดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
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5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล ขั้นตอนที่ 3
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน กระบวนการดาเนินโครงการพัฒ นาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้านปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอน ดังนี้
5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบประเมิน คัดเลือกเฉพาะแบบประเมินที่มีความ
สมบูรณ์ นามาหาค่าร้อยละของแบบประเมินที่ได้คืนมาทั้งหมด
5.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกตามลักษณะของแบบประเมิน โดยข้อมูลจากแบบประเมินมี
3 ลักษณะ ประกอบด้วย
1) เป็นแบบสารวจรายการ (Check– list ) วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ
2) มี ลั ก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า ( Rating Scale ) ชนิ ด 5 ระดั บ
ตามวิธีของลิ เคิร์ท (Likert) ท าการตรวจให้ คะแนนแล้ วหาค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) แยกเป็นปีการศึกษา ใช้วิธีการแปลผลโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ของ
วัน เดชพิชัย (2535 : 531-532) ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่า ความเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความว่า ความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความว่า ความเหมาะสม อยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความว่า ความเหมาะสม อยู่ในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความว่า ความเหมาะสม อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
3) มีลักษณะคาถามปลายเปิด เป็นข้อมูลด้านปัญหาข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดยการ
สรุปประเด็น ตรวจนับจานวนและหาค่าความถี่
3.4 ขั้น ตอนที่ 4 ประเมิ น ผลผลิตของโครงกำรพั ฒ นำทักษะกำรสื่ อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำร
จัดกำรเรียนรู้รปู แบบEIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
การประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูป แบบEIS ของโรงเรีย นดารงราษฎร์ส งเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ดาเนินการ 2 รอบปีการศึกษา
ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่
1.ผลการด าเนิ น กิ จ กรรมตามโครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
2.คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทั กษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
3.คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
4.ความพึ งพอใจที่ มี ต่ อ การด าเนิ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั งกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
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1. ประชำกร
1.1 ผลกำรด ำเนิ น กิ จ กรรมตำมโครงกำรพั ฒ นำทั ก ษะกำรสื่ อ สำรภำษำอั ง กฤษ
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จากงานแผนงาน
ของโรงเรี ย นด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์ จั งหวั ด เชี ย งราย เอกสารการสรุ ป ผลการด าเนิ น โครงการ
ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560
1.2 คุ ณ ภำพกำรจั ด กิ จ กรรมกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ข องครู เพื่ อ พั ฒ นำทั ก ษะกำรสื่ อ สำร
ภำษำอังกฤษด้ วยกำรจั ด กำรเรี ยนรู้ รูป แบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัด
เชียงรำย
คุณภาพการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกเป็น 2
ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่ อพัฒ นาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS และ 2) รางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ พัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ
1.2.1 ประชำกรและกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งด้ ำ นระดั บ กำรปฏิ บั ติ ข องครู ด้ ำ นจั ด กิ จ กรรม
กำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียน
ดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ประชำกร ได้แก่
1.ครู ผู้ จั ด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา
2559 จานวน 53 คน ปีการศึกษา 2560 จานวน 52 คน
2.นักเรียน ปีการศึกษา 2559 เจาะจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 จานวน
1,854 คน และปีการศึกษา 2560 เจาะจงนักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้นเป็ นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2,3,5 และ 6 จานวน 1,820 คน
ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 1,907 คน ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 1,872 คน
กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่
1. ครูผู้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอั งกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูป แบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559
จานวน 53 คน ปีการศึกษา 2560 จานวน 52 คน
2.นักเรียน ปีการศึกษา 2559 เจาะจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 ได้มา
โดยใช้ตารางกาหนดขนาดของเครซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (อ้างถึงในพิษณุ ฟองศรี.
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2551:109) ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กาหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างเป็น
สัดส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling )โดยใช้ชั้นมัธยมศึกษาเป็ นชั้นของการสุ่ม
นั ก เรี ย น ใช้วิธีก ารสุ่ ม อย่ างง่าย( Sample Random Sampling ) โดยวิธีจับ ฉลากรายชื่ อนั กเรีย น
จ านวน 318 คนและ ปี ก ารศึ ก ษา 2560 เจาะจงนั ก เรี ย นกลุ่ ม เดิ ม ที่ เลื่ อ นชั้ น เป็ น นั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 จานวน 318 คน
ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 371 คน ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 370 คน
1.2.2 ผู้ให้ข้อมูลด้ำนรำงวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษด้ วยกำรจั ด กำรเรี ยนรู้ รูป แบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัด
เชียงรำย ได้รับ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานสารสนเทศของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ เก็บข้อมูลกับ
กลุ่มประชากร ได้แก่ ครูผู้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา
2559 จานวน 53 คน ปีการศึกษา 2560 จานวน 52 คน
1.3 คุณภำพของนักเรียนด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ
EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
แยกเป็ น ประเด็น พิจารณา 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับคุณ ภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS และ 2) นักเรียนได้รับรางวัล ที่เกิด จากการพัฒ นา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ดังนี้
1.3.1 ระดับคุณภำพของนักเรียนด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้ วยกำรจัดกำร
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ประชำกร ได้แก่
ครู ผู้ จั ด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชี ยงราย ปีการศึกษา
2559 จานวน 53 คน ปีการศึกษา 2560 จานวน 52 คน ประเมินระดับคุณภาพของนักเรียนด้าน
ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS ในรายวิ ช าของตนเอง
โดยปี การศึกษา 2559 เจาะจงนั กเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 จานวน 1,854 คนและ
ปีการศึกษา 2560 เจาะจงนักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6
จานวน 1,820 คน
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1.3.2 นักเรียนได้รับรำงวัล ที่เกิดจำกกำรพัฒนำทักษะกำรสื่ อสำรภำษำอังกฤษด้วย
กำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS
ประชำกร ได้แก่
โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากงานสารสนเทศของโรงเรี ย นด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์
เก็บข้อมูลกับกลุ่มให้ข้อมูล ได้แก่ นักเรียนที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาปีการศึกษา
2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 1,391 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จานวนนักเรียน
1,357 คน จานวนทั้งสิ้น 2,765 คน ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 1,384
คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จานวน 1,334 คน จานวนทั้งสิ้น 2,748 คน
1.4 ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วย
กำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
1.4.1 ควำมพึ งพอใจของครู ที่ มี ต่ อ กำรด ำเนิ น โครงกำรพั ฒ นำทั ก ษะกำรสื่ อสำร
ภำษำอังกฤษด้ วยกำรจั ด กำรเรี ยนรู้ รูป แบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัด
เชียงรำย
ประชำกร ได้ แ ก่ ครู ผู้ จั ด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภ าษ าอั ง กฤษ ด้ ว ย การจั ด การเรี ย น รู้ รู ป แบ บ EIS ของโรงเรี ย นด ารงราษ ฎ ร์ ส งเคราะห์
จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 จานวน 53 คน ปีการศึกษา 2560 จานวน 52 คน
1.4.2 ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษด้ วยกำรจั ด กำรเรี ยนรู้ รูป แบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัด
เชียงรำย
ประชำกร ได้แก่
นักเรียน ปีการศึกษา 2559 เจาะจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 จานวน
1,854 คน และ ปี ก ารศึ ก ษา 2560 เจาะจงนั ก เรี ย นกลุ่ ม เดิ ม ที่ เ ลื่ อ นชั้ น เป็ น นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 จานวน 1,820 คน
กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่
นักเรียน ปีการศึกษา 2559 เจาะจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 ได้มาโดย
ใช้ตารางกาหนดขนาดของเครซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (อ้างถึงในพิษณุ ฟองศรี.
2551:109) ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กาหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างเป็น
สัดส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling )โดยใช้ชั้นมัธยมศึกษาเป็นชั้นของการสุ่ม
นั ก เรี ย น ใช้วิธีก ารสุ่ ม อย่ างง่าย( Sample Random Sampling ) โดยวิธีจับ ฉลากรายชื่ อนั กเรีย น
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จ านวน 318 คนและ ปี ก ารศึ ก ษา 2560 เจาะจงนั ก เรี ย นกลุ่ ม เดิ ม ที่ เลื่ อ นชั้ น เป็ น นั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 จานวน 318 คน
1.4.3 ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่มีต่อกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS
ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ประชำกร ได้แก่
1.ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น เป็ นผู้ ป กครองของนั ก เรียนที่ ได้รับ การคัด เลื อ กเป็น ประชากร
การศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 เจาะจงเป็นผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ
5 จานวน 1,854 คนและ ปีการศึกษา 2560 เจาะจงเป็นผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้น
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 จานวน 1,820 คน
2.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นผู้อานวยการสถานศึกษาและตัวแทนครู
ปีการศึกษา 2559 จานวน 13 คน และปีการศึกษา 2560 จานวน 13 คน
ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 1,866 คน ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 1,832 คน
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
1.ผู้ปกครองนักเรียน เจาะจงผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ปีการศึกษา 2559 จานวน 318 คนและ ปีการศึกษา 2560 จานวน 318 คน
2.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นผู้อานวยการสถานศึกษาและตัวแทนครู
ปีการศึกษา 2559 จานวน 13 คน และปีการศึกษา 2560 จานวน 13 คน
ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 331 คน ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 330 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจั ดการเรียนรู้ แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ได้แก่
1.แบบเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
เก็บ รวบรวมจากงานแผนงานของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็น
ตารางเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ กิจกรรมตามโครงการ เป้าหมายของกิจกรรม
ตามโครงการ ผลของการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง
งบประมาณคงเหลือ สรุปผลการบรรลุวัตถุประสงค์แยกตามกิจกรรม
2.แบบสอบถามระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูและนักเรียน ซึ่งแบบประเมินฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานะของผู้ตอบแบบสารวจรายการ ( Check list )

105
ตอนที่ 2 ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจั ดการเรียนรู้ แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย โดยประเมินระดับการปฏิบัติของครูด้านการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS จานวน 5 ข้อ มีลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า( Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท ( Likert ) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด
3.แบบเก็บรวบรวมรางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ได้รับ มีลักษณะเป็นแบบเติมข้อมูลลงในแบบเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเกณฑ์การพิจารณารางวัลที่ถือว่า
เป็นรางวัลของครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ พัฒ นาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS คื อ ครู ได้ น าผลการจั ด การกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปนาเสนอ ประกวดหรือแข่งขันในเวทีทางวิชาการ
ต่าง ๆ จนได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรรับรอง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานสารสนเทศของโรงเรียน
ดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
4.แบบเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพของนักเรียนด้านทั กษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
ครู ประเมินนักเรียนรายบุคคล ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานะของผู้ประเมิน และข้อมูลระดับชั้นของนักเรียน
ที่รับการประเมิน เป็นคาถามปลายเปิด
ตอนที่ 2 ผลการประเมิ น ทั กษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 5 ทักษะ มีลักษณะ
เป็ นแบบเติมตัวเลขที่แทนระดับ คุณ ภาพ แยกเป็นระดับคุณภาพของนักเรียนแบ่งเป็น 4 ระดับ
คุณภาพ คือ
3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูใ่ นระดับ ดีมาก
2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี
1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ผ่าน
0 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ไม่ผ่าน
โดยมีเกณฑ์ประเมินทักษะการสื่อสารของนักเรียนจากการเรียนรู้รูปแบบEIS ดังนี้
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ตำรำง 3.3 เกณฑ์ประเมินทักษะการสื่อสารของนักเรียนจากการเรียนรู้รูปแบบEIS
รำยกำรทักษะ

ระดับทักษะกำรสื่อสำรของนักเรียนจำกกำรเรียนรู้รูปแบบEIS
0
1
2
3
1.การฟัง-เข้าใจและ ฟังไม่เข้าใจ
ฟังเข้าใจ
ฟังเข้าใจ
ฟังเข้าใจ
ปฏิบัติตาม
ไม่สามารถปฏิบัติ ปฏิบัติตามคาสั่ง/ ปฏิบัติตามคาสั่ง/ ปฏิบัติตามคาสั่ง/
ตามคาสั่ง/เงื่อนไข เงื่อนไข
เงื่อนไข
เงื่อนไข
ได้
ได้เล็กน้อย/
ได้ถูกต้องเป็น
ได้ถูกต้อง
บางส่วน
ส่วนมากและ ไม่ ครบถ้วน
ครบถ้วน
2.การพูด-การสื่อสาร/ ตอบไม่ได้
ตอบสั้นๆ
ตอบเป็นประโยค ตอบเป็นประโยค
ถามตอบในห้องเรียน
และประกอบได้
อธิบาย ขยาย
ความได้
3.การอ่าน
อ่านไม่ออก
อ่านเข้าใจเป็น
อ่านเข้าใจเป็น
อ่านเข้าใจ
ส่วนน้อย/ ตอบ ส่วนมาก/ ตอบ ทั้งหมด/ คาถาม
คาถามรูปแบบ
คาถามได้รูปแบบ ได้รูปแบบต่างๆ
ต่างๆได้สั้นๆ
ต่างๆได้ถูกต้อง ได้ถูกต้อง
แต่ไม่ครบถ้วน
ครบถ้วน
4.การเขียน
ไม่สามารถเขียนได้ เขียนตอบสั้นๆได้ เขียนเป็นประโยค เขียนเป็นประโยค
ด้วยตนเอง
ด้วยตนเอง
สื่อความได้
สื่อความได้
พอที่จะสื่อความ ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน
ได้
ครบถ้วน
5.การนาเสนอ/เน้น ไม่สามารถ
นาเสนอด้วย
นาเสนอด้วย
นาเสนอด้วย
การพูด
นาเสนอได้
ประโยคสั้น(ถาม ประโยคที่ยาว
ประโยคทีย่ าว
และตอบได้)
(ถามและตอบได้) อธิบายประกอบ
(ถามและตอบได้)
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด
5.แบบเก็บ รวบรวมข้อมูล นักเรียนได้รับรางวัล ที่ เกิดขึ้นจากการพั ฒ นาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
มีลักษณะเป็นแบบเติมข้อมูลลงในแบบเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเกณฑ์การพิจารณารางวัลที่ถือว่าเป็น
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รางวัลของนักเรียนได้รับรางวัลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS คือ รางวัลที่เกิดจากการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันในเวทีทางวิชาการต่างๆ จนได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตร
รับรอง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากจากงานสารสนเทศ ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย มีลักษณะเป็นแบบเติมข้อมูลลงในแบบเก็บรวบรวมข้อมูล
6.แบบสอบถามระดับ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ซึ่งแบบประเมินฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานะของผู้ตอบแบบสารวจรายการ ( Check list )
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะ
การสื่ อสารภาษาอังกฤษด้ว ยการจั ดการเรี ย นรู้รูป แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์ส งเคราะห์
จั งหวั ด เชี ย งราย มี ลั ก ษณะแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) ตามแบบของลิ เคอร์ ท
( Likert ) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด
7.แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะ
การสื่ อสารภาษาอังกฤษด้ว ยการจั ดการเรีย นรู้รูป แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์ส งเคราะห์
จังหวัดเชียงราย ซึ่งแบบประเมินฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ ยวกับสถานะของผู้ตอบแบบสารวจรายการ ( Check list )
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
จั งหวั ด เชี ย งราย มี ลั ก ษณะแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า( Rating Scale) ตามแบบของลิ เคอร์ ท
( Likert ) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด
8.แบบสอบถามระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ป กครองนั ก เรี ย นและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
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เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งแบบประเมินฉบับนี้ แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานะของผู้ตอบแบบสารวจรายการ ( Check list )
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึ งพอใจของผู้ ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย มีลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า( Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท ( Likert ) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด
3. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้างแบบเก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ผู้ประเมินได้ดาเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการตามขั้นตอน
ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารทฤษฎี หลักการ แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
โครงการด้านผลผลิตของโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินโครงการด้านผลผลิต
ของโครงการ
3.2 ศึกษาวิธีการสร้างประเมินผลผลิตของโครงการจากเอกสาร ตาราและงานวิจัย
ต่างๆ เพื่อเตรียมการสร้างแบบเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบสอบถาม
3.3 สร้างแบบเก็บ รวบรวมข้อ มู ล และแบบสอบถาม เพื่ อ ใช้ป ระเมิ น ผลผลิ ตของ
โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ EIS ของโรงเรี ย น
ดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
3.4 น าแบบเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และแบบสอบถาม เสนอคณะกรรมการด าเนิ น
โครงการ ปรั บ ให้ มี ค วามเหมาะสมและน าไปปรึ ก ษาผู้ เชี่ ย วชาญ ครั้ง ที่ 1 เพื่ อ ตรวจสอบความ
ครอบคลุม ความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ ความครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย ความถูกต้องและ
ความเหมาะสมด้านภาษา
3.5 น าแบบเก็บ รวบรวมข้ อมู ล และแบบสอบถาม มาปรับ ตามข้อ เสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ
3.6 นาแบบสอบถามทุกฉบับ เสนอผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้องของรายการข้อคาถามว่า
มีความสอดคล้อง ครอบคลุมประเด็นหลักของเนื้อหาที่ระบุไว้ รวมทั้งพิจารณาความถูกต้ องและความ
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เหมาะสมของภาษา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างรายการกับประเด็นหลักของเนื้อหา
ตามวิธีการของโรวิเนลลี่และ แฮมเบิลตัน( Rovinelli and Hambeletton 1978:34-37 อ้างถึงใน
พวงรัตน์ ทวีรัตน์,2540:117) โดยกาหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ ดังนี้
+1 = แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
0 = ไม่แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ได้หรือไม่
-1 = แน่ใจว่ารายการวิจัยไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
กาหนดเกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) คือ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรง
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่า รายการสอบถามของเครื่องมือ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 1.00 คือ ถือว่ามีคุณ ภาพตามที่กาหนดไว้ (ปรากฏดังภาคผนวก ค ) ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้
ปรับแก้ กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนครูไทย โดยควรอธิบายให้ชัดเจนว่า
พัฒนาอย่างไร
3.7 ปรั บ ปรุ งแก้ ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าเพิ่ ม เติ ม ของผู้ เชี่ ย วชาญให้ มี ค วาม
เหมาะสมยิ่งขึ้น
3.8 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out ) กั บ กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แบบสอบถามแต่ละฉบับ โดยใช้ผู้ให้ ข้อมูลจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา
จ านวน 30 คน โดยด าเนิ น การทดลองใช้ เ ดื อ นมี น าคม 2559 แล้ ว น าไปหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) โด ย ใช้ สู ต รสั ม ป ระ สิ ท ธิ์ แ อ ล ฟ่ า (Cronbach Alpha Coefficient) ต าม วิ ธี ก าร
ของครอนบัค(Cronbach, อ้างถึงในล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538: 200) กาหนดเกณฑ์ค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) คือ มากกว่า .60 ปรากฏค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.6900.862 โดยถือว่ามีคุณภาพตามที่กาหนดไว้ (ปรากฏดังภาคผนวก จ )
3.9 น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้ วมาปรับปรุงแก้ไขและจัดทาแบบประเมิ น ฉบั บจริง
แล้วนาแบบประเมินไปดาเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการประเมินต่อไป
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ ป ระเมิ น โครงการด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ผลผลิ ต ของโครงการพั ฒ นาทั ก ษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย โดยกาหนดช่วงเวลาที่ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
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ตำรำง 3.4 กาหนดระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตของโครงการ
ที่
1
2
3
4
5
6

ผลผลิตของโครงกำร

รอบที่ 1
ปีกำรศึกษำ2559
ผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
เมษายน 2560
ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา มีนาคม 2560
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS
รางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร พฤษภาคม 2560
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ
คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย มีนาคม 2560
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
นักเรียนได้รับรางวัลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะการสื่อสาร พฤษภาคม 2560
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ระดับ ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและ มีนาคม 2560
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี ต่ อ การด าเนิ น
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรูร้ ูปแบบ EIS

รอบที่ 2
ปีกำรศึกษำ2560
เมษายน 2561
มีนาคม 2561
พฤษภาคม 2561
มีนาคม 2561
พฤษภาคม 2561
มีนาคม 2561

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบสอบถามด้านผลผลิตของโครงการ
พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั งกฤษด้ ว ยการจัด การเรียนรู้ แ บบ EIS ของโรงเรีย นด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตามลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ดังนี้
5.1 การวิเคราะห์ ข้อมูล แบบเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
มี ลั ก ษณะเป็ น ตารางเพื่ อ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ซึ่ งเป็ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมตามโครงการ
เป้าหมายของกิจกรรมตามโครงการ ผลของการดาเนิ นกิจกรรมตามโครงการ งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ ใช้ จ่ ายจริ ง งบประมาณคงเหลื อ สรุป ผลการบรรลุ วั ต ถุป ระสงค์ แ ยกตามกิ จ กรรม
วิเคราะห์โดยการสรุปประเด็นและตรวจนับจานวน
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ EIS ของโรงเรี ย น
ดารงราษฎร์ส งเคราะห์ จั งหวัดเชียงราย วิเคราะห์ ข้อมูล ด้านปริมาณด้ว ยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์
ตามขั้ น ตอน ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องแบบ ประเมิ น คั ด เลื อ กเฉพาะแบบประเมิ น ที่ มี
ความสมบูรณ์ นามาหาค่าร้อยละของแบบประเมินที่ได้คืนมาทั้งหมด วิเคราะห์ ข้อมูลโดยแยกตาม
ลักษณะของแบบประเมิน โดยข้อมูลจากแบบประเมิน มี 3 ลักษณะ ดาเนินการวิเคราะห์ตามลักษณะ
ข้อมูล ดังนี้
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1) เป็นแบบสารวจรายการ (Check– list ) วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ
2) มี ลั ก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า ( Rating Scale ) ชนิ ด 5 ระดั บ
ตามวิธีของลิ เคิร์ท (Likert) ท าการตรวจให้ คะแนนแล้ วหาค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) แยกเป็ น ปี การศึกษา ใช้วิธี การแปลผลโดยใช้เกณฑ์สั มบูรณ์ (Absolute Criteria)
ของวัน เดชพิชัย (2535 : 531-532) ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่า มีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความว่า มีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
3) มี ลักษณะคาถามปลายเปิด เป็นข้อมูลด้านปั ญหาข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ โดย
การสรุปประเด็น ตรวจนับจานวนและหาค่าความถี่
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเก็บรวบรวมข้อมูลรางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอั งกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล
จากงานสารสนเทศ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 2 รอบปีการศึกษา คือ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และ
รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นาข้อมูลที่ได้มาจัดทาสารสนเทศแยกปีการศึกษา ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านปริมาณ ด้วยการตรวจนับจานวนรางวัลที่ได้และหาค่าร้อยละ
5.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล แบบเก็บ รวบรวมข้อมูล คุณ ภาพของนักเรียนด้านทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชี ย งราย วิเคราะห์ ข้ อ มู ล โดยแยกตามลั ก ษณะของแบบประเมิ น โดยข้ อ มู ล จากแบบประเมิ น มี
3 ลักษณะ ประกอบด้วย
1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานะของผู้ประเมิน และข้อมูลระดับชั้นของนั กเรียนที่รับ
การประเมิน เป็นคาถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยการตรวจนับจานวนและหาค่าร้อยละ
2) ข้อมูลคุณ ภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายเป็นแบบเติมตัวเลขที่แทน
ระดับคุณภาพ ข้อมูลที่ได้เป็นระดับคุณภาพของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560
น าข้อมู ล ที่ได้มาหาค่ าเฉลี่ ย เลขคณิ ต ( X ) และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แยกเป็ นปี การศึ กษา
นามาแยกเป็น 5 ระดับคุณภาพ ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ย 2.40-3.00 หมายความว่า มีคุณภาพ อยู่ในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.80-2.39 หมายความว่า มีคุณภาพ อยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 1.20-1.79 หมายความว่า มีคุณภาพ อยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 0.60-1.19 หมายความว่า มีคุณภาพ อยู่ในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย 0.00-0.59 หมายความว่า มีคุณภาพ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
3) มีลักษณะคาถามปลายเปิด เป็นข้อมูลด้านปัญหาข้อเสนอแนะ วิเ คราะห์โดยการ
สรุปประเด็น ตรวจนับจานวนและหาค่าความถี่
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5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล แบบเก็บรวบรวมข้อมูล นักเรียนได้รับรางวัลที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒ นาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จากงานสารสนเทศ ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 2 รอบปีการศึกษา คือ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และรอบที่ 2 ปีการศึกษา
2560 นาข้อมูลที่ได้มาจัดทาสารสนเทศแยกปีการศึกษา ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้านปริมาณ ด้วยการ
ตรวจนับจานวนรางวัลที่ได้และหาค่าร้อยละ
5.6 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะ
การสื่ อสารภาษาอังกฤษด้ว ยการจั ดการเรีย นรู้รูป แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์ส งเคราะห์
จังหวัดเชียงราย จานวน 3 ฉบับ โดยสอบถาม ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอน
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมิน คัดเลือกเฉพาะแบบประเมินที่มีความสมบูรณ์ นามาหาค่า
ร้อยละของแบบประเมินที่ได้คืนมาทั้งหมด วิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกตามลักษณะข้อมูล ดังนี้
1) เป็นแบบสารวจรายการ (Check– list ) วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ
2) มี ลั ก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า ( Rating Scale ) ชนิ ด 5 ระดั บ
ตามวิธีของลิ เคิร์ท (Likert) ท าการตรวจให้ ค ะแนนแล้ วหาค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) แยกเป็ น ปี การศึกษา ใช้วิธีการแปลผลโดยใช้เกณฑ์สั มบูรณ์ (Absolute Criteria)
ของวัน เดชพิชัย (2535 : 531-532) ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
3) มีลั กษณะค าถามปลายเปิด เป็น ข้อมูล ด้านปั ญ หาข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ โดย
การสรุปประเด็น ตรวจนับจานวนและหาค่าความถี่
4.สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
4.1 สถิติวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ ประกอบด้วย
4.1.1 การหาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) ของแบบประเมิ น
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับประเด็นหลักของเนื้อหา(พวงรัตน์ ทวีรัตน์.
2540: 117) จากสูตร

113
IOC =

เมื่อ

IOC
R

N

R
N

แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับ
ประเด็นหลักของเนื้อหา
แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ

4.1.2 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมิ น โดยวิธีสั มประสิ ทธิ์แอลฟา
(-Coefficient) ของครอนบัค (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ. 2538 : 200)
=

เมื่อ 
n
Σ Si2
S 2t

n   Si2 
1 − 2 
n −1 
St 

แทน
แทน
แทน
แทน

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
จานวนข้อ
คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ
คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ

4.2 สถิติบรรยายหรือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) จากสูตร
P=

เมื่อ P
f

N

f 100
N

แทน ร้อยละ
แทน ความถี่ของรายการนั้น
แทน ความถี่ทั้งหมด

4.2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543 : 137) จากสูตร
n

X=
เมื่อ n
X

Xi

X
i =1

i

n

แทน จานวนของกลุ่มตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
แทน คะแนนแต่ละตัว
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4.2.3 คานวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนน จากสูตร

 (X − X )
N

SD =
เมื่อ X
N,n

Xi

i =1

2

i

n −1

แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
แทน จานวนทั้งหมดในกลุ่มประชากร,กลุ่มตัวอย่าง
แทน ค่าตัวเลขหรือค่าคะแนนแต่ละข้อ
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บทที่ 4
ผลการประเมินโครงการ
ในการประเมินครั้งนี้มีวัตถุเพื่อประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์ส งเคราะห์ จังหวัดเชีย งราย ผู้ ป ระเมิ น
นาเสนอผลการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ความต้องการ
จาเป็นในการดาเนินโครงการ ความพร้อมของสถานศึกษาในการดาเนินโครงการ ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของโครงการและความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการ
ตอนที่ 2 ผลการประเมินปัจจัยนาเข้าของโครงการเกี่ยวกับจานวนและคุณภาพของบุคลากร
ความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณ ความพร้อมของสื่อ วัสดุ–อุปกรณ์ สถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน ความเหมาะสมและความชัดเจนของวิธีการดาเนินโครงการและการมีส่วนร่วมของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ตอนที่ 3 ผลการประเมินกระบวนการดาเนินโครงการเกี่ยวกับ การวางแผน การดาเนินการ
การติดตามประเมินผลและการนาผลไปปรับปรุงพัฒนา
ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับ
4.1 ผลการด าเนิ น กิ จ กรรมตามโครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
4.2 คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
4.3 คุ ณ ภาพของนั กเรียนด้ านทักษะการสื่ อ สารภาษาอังกฤษด้ วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
4.4 ความพึงพอใจที่มี ต่อการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาทัก ษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ตอนที่ 1 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
1.1 ผลศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ของการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้ วยการจั ด การเรี ยนรู้ รูป แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ สงเคราะห์ จั งหวัด
เชียงราย
ผู้ประเมินโครงการได้ ศึกษาเอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพจริงจากเอกสารหลักฐานของ
งานสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ และประชุมเพื่อร่วมวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ได้สรุปสภาพปัจจุบันของ
การดาเนินโครงการ ดังนี้
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ตาราง 4.1 ผลศึกษาสภาพปัจจุบันของการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
สภาพแวดล้อม
ภายใน

ปัจจัย
โครงสร้างการ
บริหาร
(Structure)
บุคลากร(Staff)

รูปแบบการ
บริหาร(Style)

สภาพปัจจุบัน

วิเคราะห์สภาพ
จุดแข็ง/ จุดอ่อน/
โอกาส อุปสรรค
-โรงเรี ย นมี โครงสร้ า งการบริ ห ารงานที่ ชั ด เจน โดย
✓
โครงการพั ฒ นาทั กษะการสื่อ สารภาษาอั งกฤษด้ วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในฝ่ายวิชาการ
-กาหนดผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการดาเนิน
✓
โครงการที่ชัดเจน โดยจัดเป็นคาสั่งมอบหมายงาน
-ครู ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค ณะกรรมการด าเนิ น โครงการ
✓
เพียงพอมีความรู้ ประสบการณ์ในการดาเนินโครงการ
-ครู ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก ารสอน ได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า น
✓
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบEIS แต่
ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบEIS
-ครู ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก ารสอน วั ด และประเมิ น ระดั บ
✓
คุ ณ ภาพทั ก ษะ ทั ก ษะการสื่ อ สาร ภาษาอั งกฤษของ
นักเรียนไม่ชัดเจน ซึ่งทาให้ขาดสารสนเทศที่ใช้ในการ
✓
พัฒนาและยกระดับ
-ครูบางคนยังขาดความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบEIS และยังไม่ได้รับการพัฒนาด้านการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
✓
- ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างานกาหนดกระบวนการบริหารที่ชัดเจน เน้น
กระบวนการทางานทุกงานดาเนินงานตาม
✓
กระบวนการที่วางไว้อย่างเป็นระบบ
-ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้า
งานมีการนิเทศ กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดย
กาหนดปฏิทินการนิเทศที่ชัดเจน มีการปรับปฏิทิน
✓
การดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินการ
ดาเนินงานของโรงเรียน
-การดาเนินโครงการได้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ดาเนินโครงการ กาหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการดาเนินโรงการที่ชัดเจน
คณะกรรมการดาเนินโครงการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้
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ตาราง 4.1 (ต่อ)
สภาพแวดล้อม

ปัจจัย

สภาพปัจจุบัน

ทักษะของ 1) ทักษะของบุคลากรด้านการดาเนินงาน
-ผู้บริหารมีความรู้ ทักษะประสบการณ์ในการบริหารสูงมี
บุคลากร
ประสบการณ์การบริหารมากกว่า 10 ปี สามารถบริหารงานตาม
(Skill)
ระเบียบ กฎหมาย หรือแนวปฏิบัติต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
-ผู้อานวยการสถานศึกษาย้ายมาปฏิบตั ิงานใหม่ในปีการศึกษา
2561 สามารถบริหารงานต่อจากท่านผู้อานวยการท่านเก่าโดย
ส่งเสริมดาเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS มีประสบการณ์ในการ
สอน
-คณะกรรมการดาเนินโครงการมีประสบการณ์ในการดาเนิน
โครงการเพราะเป็นคณะกรรมการชุดเดิมเริ่มเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมาและปรับ
บุคลากรให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาตามความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ความถนัดและต้องการ
2) ทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร
-ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี เพียงร้อยละประมาณ 48.10 (ข้อมูล
จากจานวนครูที่เข้าร่วมอบรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ด้านภาษาอังกฤษปีการศึกษา2558 )
-ครูต้องการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
-นักเรียนปัจจุบนั ได้เรียนรู้ตามการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
มีทักษะจากการเรียนรู้
-ไม่สามารถระบุระดับคุณภาพด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้เรียนรู้ตามการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS อย่างชัดเจนได้
-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

วิเคราะห์สภาพ
จุดแข็ง/ จุดอ่อน/
โอกาส อุปสรรค
✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
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ตาราง 4.1
สภาพแวดล้อม

(ต่อ)
ปัจจัย

สภาพปัจจุบัน

ระบบการทางาน
(System)

-คณะกรรมการดาเนินโครงการนาผลการดาเนินงาน
พร้อมทั้งปัญหาข้อเสนอแนะของปีการศึกษาที่ผ่านมา
นามาวางแผนการดาเนินโครงการ จัดทาเป็นโครงการ
บรรจุในแผนปฏิบัติการประจาของโรงเรียน
-คณะกรรมการดาเนินโครงการตามขั้นตอนกิจกรรมที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ
-โครงการสอดคล้องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธะกิจ
-การจัดสรรเงินงบประมาณของโครงการสอดคล้องกับ
การดาเนินโครงการ
-งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
-งบประมาณเพียงพอต่อการดาเนินโครงการ
-ผู้บริหาร รองผู้อานวยการ และคณะกรรมการดาเนิน
โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการดาเนิน
โครงการโดยการประชุม ชี้แจงทาความเข้าใจให้กับ
คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความตระหนัก
-คณะครูมีความตระหนักในการดาเนินโครงการและ
สร้างความร่วมมือตามบทบาทหน้าที่ของตน
ภาพรวม
-สภาพชุมชนของโรงเรียน เป็นชุมชนเมือง
-สภาพชุมชนที่นักเรียนอาศัย นักเรียนเดินทางจาก
ภายนอกเมืองเข้ามาเรียนในเมืองมากกว่านักเรียนที่
เป็นนักเรียนที่อาศัยใจกลางเมือง
-ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง สามารถส่งเสริมสนับสนุนด้านการ
เรียนของนักเรียน และคาดหวังผลการจัดกิจกรรม
จากการเรียนรู้ที่สูงจากทางโรงเรียน
-ผู้ปกครองต้องการให้พัฒนานักเรียนให้สามารถ
เรียนต่อในระดับสูงขึ้น โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ

กลยุทธ์ในหาร
บริหารงาน
(Strategic)
ความตระหนัก
ร่วมกัน(Share
Value)

ภายนอก

ลูกค้า
(Customer)
/นักเรียน

วิเคราะห์สภาพ
จุดแข็ง/ จุดอ่อน/
โอกาส อุปสรรค
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
19
✓
✓
✓

✓

9
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ตาราง 4.1 (ต่อ)
วิเคราะห์
สภาพ
ปัจจุบัน

ปัจจัย
กฎหมาย
นโยบายรัฐ
(Political)

สภาพปัจจุบัน

-นโยบายของกระทรวงศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เอื้อต่อการดาเนินโครงการ
-นโยบายของโรงเรียนด้านการยกระดับการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ เอื้อต่อ
การพัฒนา
สภาพเศรษฐกิจ -สภาพเศรษฐกิจของชุมชนรอบโรงเรียนอยู่ในรัดบดี
(Economy)
เนื่องด้วยเป็นใจกลางเมือง เอื้อต่อการดาเนินโครงการ
-ผู้ปกครองมีฐานะปานกลาง สามารถส่งบุตรหลานเรียน
ในระบบปกติได้ ไม่ได้ส่งเรียนพิเศษ ต้องการให้โรงเรียน
จัดกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียนให้มากที่สุดตามเวลาปกติ
- โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อนามา
สนับสนุนโครงการ
สภาพสังคม และ -สภาพสังคมโดยรอบของโรงเรียนเป็นสังคมเมือง
ชุมชน(Social) -มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวิทยากรหลายหลายด้าน
-สังคม และสภาพชุมชนมีทรัพยากรเพียงพอมาใช้ในการ
ดาเนินโครงการ
เทคโนโลยีในการ -สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่มีสามารถนามาใช้ในดาเนิน
เรียนการสอน
โครงการ
(Technology) -ครูมีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ เนื่องจากมีการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
-โรงเรียนสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่ออานวยความสะดวกครู
ในการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
ภาพรวม

วิเคราะห์สภาพ
จุดแข็ง/ จุดอ่อน/
โอกาส อุปสรรค
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
14

0

จากตาราง 4.1 ผลศึกษาสภาพปัจจุบันของการดาเนินโครงการพัฒ นาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
เมื่ อ พิ จ ารณาแยกตามสภาพแวดล้ อ ม พบว่ า สภาพแวดล้ อ มภายใน ถื อ เป็ น จุด แข็ ง จ านวน 19
รายการ จุ ด อ่ อน จ านวน 9 รายการ ได้แ ก่ บุ ค ลากร (Staff) จานวน 2 รายการ ด้ าน ทั ก ษะของ
บุคลากร(Skill) จานวน 7 รายการ และสภาพแวดล้อมภายนอก ถือเป็นโอกาส จานวน 14 รายการ
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1.2 ผลการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความต้องการจาเป็นในการดาเนินโครงการพัฒนา
ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั งกฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS ของโรงเรี ย นด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ผู้ประเมินโครงการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นสรุปผลการศึกษาเอกสาร ผู้ร่วมประชุม
ประกอบด้ ว ย ผู้ ป ระเมิ น โครงการในฐานะรองผู้ อ านวยการฝ่ า ยวิช าการ คณะกรรมการด าเนิ น
โครงการ ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้
ตาราง 4.2 ผลการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความต้องการจาเป็น ในการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
สภาพแวดล้อม
1.ความต้องการ

2.ความจาเป็น

ผลการศึกษา
1.ความต้องการด้านพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
2.ความต้องการพัฒนาคุณภาพของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3.ความต้องการพัฒนาคุณภาพของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
4.ความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนให้พัฒนานักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
5.ความต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ
6.ความต้องการด้านตลาดแรงงานที่ต้องการคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
1.ความจาเป็นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2.ความจาเป็นตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3.ความจาเป็นตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบายของโรงเรียน
ในการพัฒนานักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มี
ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
4.ความจาเป็นตามนโยบายของโรงเรียนด้านการพัฒนานักเรียนด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

จากตาราง 4.2 ผลการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความต้องการจาเป็นในการดาเนินโครงการ
พัฒ นาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า มีความต้ องการในการดาเนินโครงการ จานวน 6 รายการและ
มีความจาเป็นในการดาเนินโครงการ จานวน 4 รายการ

121

1.3 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ประเมินก่อนดาเนินโครงการ ปีการศึกษา 2559 ประเมินเดือนมีนาคม 2559 โดยประเมิน
ความต้ อ งการจ าเป็ น ความพร้ อ มของสถานศึ ก ษาใน การด าเนิ น โครงการ ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ ความสอดคล้องของกิจกรรมของโครงการกับโครงการ
ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินโครงการครั้งนี้ คือ คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ จานวน 27
คน คณะกรรมการดาเนิ น โครงการ จานวน 21 คน และคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ น ฐาน
จานวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 63 คน และมีผู้ประเมินส่งแบบประเมินกลับคืนมา จานวน 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.48 ปรากฏผลดังรายละเอียดในตาราง 4.3 - 4.8
ตาราง 4.3 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ตัวชี้วัด
1.ความต้องการจาเป็น
2.ความพร้อมของสถานศึกษาใน
การดาเนินโครงการ
3.ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
4.ความสอดคล้องของกิจกรรม
ของโครงการกับโครงการ
ปีการศึกษา 2559
ภาพรวม

น้าหนัก ผลการวัด
(%) ( X ) S.D.

ระดับ/
ความหมาย/ตัว
คูณ

น้าหนักx
ตัวคูณ

เกณฑ์
ผ่าน

ผลการ
ประเมิน

3
2

4.39
4.49

.51
.54

4/มาก/.8
4/มาก/.8

2.4
1.6

1.8
1.2

ผ่าน
ผ่าน

2

4.52

.59

5/มากที่สุด/1.0

2.0

1.2

ผ่าน

3
10

4.42
4.46

.60
.56

5/มากที่สุด/1.0
4=มาก

3.0
9.0

1.8
≥6.0

ผ่าน
ผ่าน

จากตาราง 4.3 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.46,S.D.=.56) ถือว่า ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ได้คะแนนรวม 9.0 จากคะแนนเต็ม 10 โดยตัวชี้วัดความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด ( X =4.52,S.D.=.59) รองลงมา คื อ
ความพร้ อ มของสถานศึ ก ษาใน การด าเนิ น โครงการ อยู่ ใ นระดั บ มาก ( X =4.49,S.D.=.54 )
ส่วนความต้องการจาเป็น อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X =4.39,S.D.=.51 )
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ตาราง 4.4 ระดับความต้องการจาเป็นในการดาเนินโครงการพัฒนาทั กษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
รายการ

X

S.D.

1.ความต้องการด้านพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
2.ความต้องการพัฒนาคุณภาพของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3.ความต้องการพัฒนาคุณภาพของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
4.ความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนให้พัฒนานักเรียนในด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความสามารถ
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
5.ความต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ
6.ความต้องการด้านตลาดแรงงานที่ต้องการคนด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสามารถด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
7.ความจาเป็นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ
8.ความจาเป็นตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
9.ความจาเป็นตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบายของ
โรงเรียนในการพัฒนานักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
10.ความจาเป็นตามนโยบายของโรงเรียนด้านการพัฒนานักเรียน
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความสามารถ
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
โดยรวม

4.59
4.48

.67
.54

ระดับความต้อง
การจาเป็น
n=57
มากที่สุด
มาก

4.20

.40

มาก

4.51

.50

มากที่สุด

4.49

.50

มาก

4.18

.43

มาก

4.41

.50

มาก

4.39

.49

มาก

4.30

.46

มาก

4.33

.47

มาก

4.39

.51

มาก

จากตาราง 4.4 พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.39,S.D.=.51) เมื่อแยก
เป็ นรายด้าน พบว่า ความต้องการด้านพัฒ นาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน อยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด และมี ค่ า เฉลี่ ย สู งที่ สุ ด ( X = 4.59 ,S.D.=.67) รองลงมา คื อ ความต้ อ งการของ
ผู้ ป กครองและนั ก เรี ย นให้ พั ฒ นานั ก เรี ย นในด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ให้ มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ( X =4.51,S.D.=.50)
ส่ วนความต้ องการด้านตลาดแรงงานที่ ต้องการคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
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ที่ มี ค วามสาม ารถด้ า น การสื่ อ สารภ าษ าอั ง กฤษ อยู่ ใ น ระดั บ มากและมี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด
( X =4.18,S.D.=.43)
ตาราง 4.5 ความพร้ อ มของสถานศึ ก ษาในการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรีย นดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย
รายการ

X

S.D.

1.บุคลากรมีปริมาณเพียงพอต่อการดาเนินโครงการ
2.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
3.งบประมาณมีเพียงพอต่อการดาเนินโครงการ
4.สื่อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
5.สถานที่ในการดาเนินโครงการ
6.แนวนโยบายของโรงเรียนเอื้อต่อการดาเนินโครงการ
7.การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
โดยรวม

4.43
4.28

.67
.45

ระดับความพร้อม
n=57
มาก
มาก

4.61
4.53
4.48
4.59
4.51
4.49

.49
.53
.54
.50
.50
.54

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตาราง 4.5 พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก ( X =4.49,S.D.=.54) เมื่อแยก
เป็นรายข้อ พบว่า งบประมาณมีเพียงพอต่อการดาเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุ ด ( X =4.61,S.D.=.49) รองลงมา คือ แนวนโยบายของโรงเรียนเอื้อต่อการดาเนินโครงการ
อยู่ในระดับ มากที่สุดเช่นกัน( X =4.59,S.D.=.50) ส่วนบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพัฒ นา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด
( X =4.28 ,S.D.=.45 )
ตาราง 4.6 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
รายการ
1.เพื่อคุณภาพการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูข้ องครูเพื่อ

พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS
2.เพื่อคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรูร้ ปู แบบ EIS
โดยรวม

X

S.D.

4.46

.67

ระดับ
ความเหมาะสม
n=57
มาก

4.57

.50

มากที่สุด

4.52

.59

มากที่สุด
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จากตาราง 4.6 พบว่ า โดยภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X =4.52 ,S.D.=.59 )
เมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า วัตถุประสงค์ ข้อ 2) เพื่อคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้ว ยการจัด การเรีย นรู้รูป แบบ EIS อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด และมี ค่ า เฉลี่ ย สู งที่ สุ ด
( X =4.57,S.D.=.50) รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ ข้อ 1) เพื่อคุณภาพการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูข้ องครูเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรูร้ ปู แบบ EIS อยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.46,S.D.=.67)
กิจ กรรมหลั กตามโครงการกับ โครงการพั ฒ นาทัก ษะการสื่ อสารภาษาอั งกฤษด้ว ยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559
จ านวน 3 กิจ กรรมหลั ก ผู้ ให้ ข้ อมู ล จ านวน 57 คน ปี การศึ กษา 2560 จานวน 2 กิ จกรรมหลั ก
ผู้ให้ข้อมูล จานวน 57 คน ผลการประเมิน ปรากฏดังตาราง 4.7 ดังนี้
ตาราง 4.7 ความสอดคล้ อ งของกิ จ กรรมตามโครงการกั บ โครงการพั ฒ นาทั กษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย
รายการ
ปีการศึกษา 2559
1. กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS
1.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนครูไทย
(การ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS)
1.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน
Oxford online placement test ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
1.4 กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS
2. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน
2.1 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN
2.2 กิจกรรมย่อยจัดแสดงผลงานนักเรียนและครูในการประชุมระดับจังหวัด
ภาคและประเทศ
2.3 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันและการนาเสนอผลงาน
เพื่อการประกวดแข่งขันตามหน่วยงานต่างๆในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
3.1 กิจกรรมย่อยการแสดงผลงานครู นักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน
3.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาบุคลากรกับสถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยที่ทา

X

S.D.

ระดับ
ความสอดคล้อง
n=57

4.45
4.49
4.36

0.59
0.70
0.60

มาก
มาก
มาก

4.43

0.50

มาก

4.54

0.53

มากที่สุด

4.40
4.41
4.39

0.61
0.62
0.61

มาก
มาก
มาก

4.39

0.61

มาก

4.36
4.30

.62
0.56

มาก
มาก

4.43

0.67

มาก
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MOU
โดยรวม

4.42

0.60

มาก

จากตาราง 4.7 ความสอดคล้ อ งของกิ จกรรมตามโครงการกับ โครงการพั ฒ นาทัก ษะ
การสื่ อ สารภาษาอั งกฤษด้ ว ยการจัด การเรีย นรู้รูป แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์
จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมาก ( X =4.42, S.D.=.60 )
เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุ ด ( X =4.45, S.D.=.59) รองลงมาคือ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน อยู่ในระดับมาก
เช่นกัน ( X =4.40, S.D.=.61) ส่วนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากเช่นกัน
แต่ค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X =4.36, S.D.= .62 )
ผู้ให้ข้อมูลเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงรายจากการตอบแบบสอบถาม ดังนี้
ตาราง 4.8 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะ
การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบ บ EIS ของโรงเรี ย น
ดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
รายการ
1.ควรใช้งบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่า โดยลดกิจกรรมที่ไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการลง
2.ผู้บริหารควรเน้นย้านโยบายด้านการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ
ในโอกาสต่างๆอย่างต่อเนื่อง
3.พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
4.ควรเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในการนาเสนอผลงานและร่วม
แข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
5.ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแผนที่ได้วางแผนไว้
6.ควรพัฒนาและทบทวนความรู้ให้กับครู ทั้งครูผู้สอนเดิมและครูที่ย้ายมา
ใหม่ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุก
ภาคเรียน
7.ครูควรค้นหาและดาวน์โหลดสื่อในสาระที่ต นเองสอนจากเวปไซด์ต่างๆ
ไว้ล่วงหน้า
8.ครูควรปรับกิจกรรมการเรียนรูปแบบEIS ให้สอดคล้องกับระดับทักษะของ
นักเรียนแต่ละห้องเรียน
9.ควรจัดกิจกรรมค่ายให้กับนักเรียนโดยใช้ครูผู้สอนEIS
10.ควรจั ด บู ร ณาการภาษาอั ง กฤษแบบง่ า ยๆสั้ น ๆซ้ าๆเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น
เกิดพัฒนาการ
11.ครูผู้สอนวิชาอื่นๆมีความต้องการ สนใจ พัฒนาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ความถี่
3

ร้อยละ
20.00

2

13.33

2
1

13.33
6.67

1
1

6.67
6.67

1

6.67

1

6.67

1
1

6.67
6.67

1

6.67
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โดยรวม

15

100.00

จากตาราง 4.8 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้ว ยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
จั ง หวั ด เชี ย งราย พบว่ า เสนอปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะจากการสอบถาม จ านวน 11 รายการ
จัดเรี ยงล าดับ ความถี่สู งสุ ดไปหาต่าสุ ด โดยนาเสนอ 3 อันดับ แรก คือ ควรใช้งบประมาณที่ ได้รับ
อย่ างคุ้มค่า โดยลดกิจกรรมที่ไม่ส ามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการลง จานวนความถี่สู งสุ ด
(ความถี่ =3,ร้ อ ยละ=20.00) รองลงมาคื อ ผู้ บ ริ ห ารควรเน้ น ย้ านโยบายด้ า นการพั ฒ นาทั ก ษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่องและพั ฒ นาระบบอิน เตอร์เน็ตของโรงเรีย น
ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม (ความถี่ =2,ร้อยละ=13.33) ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการประเมิ น ปั จ จั ย น าเข้ า ของโครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
กลุ่ ม ตัว อย่ างในการประเมิ น โครงการครั้งนี้ คื อ คณะกรรมการบริห ารฝ่ ายวิช าการ
จานวน 27 คน คณะกรรมการดาเนินโครงการ จานวน 21 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 48 คน มีผู้ประเมิน
ส่งแบบประเมินกลับคืนมา จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 ปรากฏผลดังรายละเอียดในตาราง
4.9-4.11
ตาราง 4.9 ผลการประเมิ น ปั จ จั ย น าเข้ า ของโครงการกั บ โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้ว ยการจัดการเรีย นรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์
จังหวัดเชียงราย
ตัวชี้วัด
1.จานวนและคุณภาพของบุคลากรที่
รับผิดชอบ
2.ความเพียงพอและความเหมาะสม
ของงบประมาณที่ได้รบั การ
สนับสนุน
3.ความพร้อมของสื่อ วัสดุ - อุปกรณ์
และสถานที่ ในการปฏิบัติงาน
4.ความเหมาะสม และความชัดเจน
ของวิธีการดาเนินกิจกรรม
5.การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
โดยรวม

น้าหนัก ผลการวัด
ระดับ/
น้าหนักx เกณฑ์ ผลการ
(%) ( X ) S.D. ความหมาย/ ตัวคูณ ผ่าน ประเมิน
ตัวคูณ
2
4.36 .61
4/มาก/.8
1.6
1.2
ผ่าน
2

4.51

.51 5/มากที่สุด/1

2.0

1.2

ผ่าน

2

4.42

.62

4/มาก/.8

1.6

1.2

ผ่าน

2

4.49

.51

4/มาก/.8

1.6

1.2

ผ่าน

2

4.40

.50

4/มาก/.8

1.6

1.2

ผ่าน

10

4.44

.55

4 = มาก

8.4

≥6.0

ผ่าน
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จากตาราง 4.9 ผลการประเมิ นปั จจั ยน าเข้าของโครงการกับ โครงการพั ฒ นาทั ก ษะ
การสื่ อ สารภาษาอั งกฤษด้ ว ยการจัด การเรีย นรู้รูป แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์
จั ง หวั ด เชี ย งราย พบว่ า โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก ( X =4.44,S.D.=.55) ถื อ ว่ า ผ่ านเกณฑ์
การประเมิน ได้คะแนนรวม 8.40 จากคะแนนเต็ม 10 โดยตัวชี้วัดความเพียงพอและความเหมาะสม
ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =4.51,S.D.=.51)
รองลงมา คื อ ความเหมาะสมและความชั ด เจนของวิ ธี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรม อยู่ ในระดั บ มาก
( X =4.49,S.D.=.51) ส่วนจานวนและคุณภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมากเช่นกันและ
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด( X =4.36,S.D.=.61 )
ตาราง 4.10 ผลการประเมิ น ปั จ จั ย น าเข้ า ของโครงการกั บ โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้ว ยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์
จังหวัดเชียงราย
รายการ
1. จานวนและคุณภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบ
2. ความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณทีไ่ ด้รับ
การสนับสนุน
3. ความพร้อมของสื่อ วัสดุ - อุปกรณ์และสถานที่ ในการ
ปฏิบัติงาน
4. ความเหมาะสม และ ความชัดเจนของวิธีการดาเนินกิจกรรม
5. การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

โดยรวม

X
4.36
4.51

S.D.
.61
.51

ระดับ
ความเหมาะสม
n=45
มาก
มากที่สุด
มาก

4.42
4.49
4.40

.62
.51
.50

มาก
มาก

4.44

.55

มาก

จากตาราง 4.10 ผลการประเมินปัจจัยนาเข้าของโครงการกับโครงการพัฒ นาทักษะ
การสื่ อ สารภาษาอั งกฤษด้ ว ยการจัด การเรีย นรู้รูป แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์
จั ง หวั ด เชี ย งราย พบว่ า ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( X =4.44,S.D.=.55) ความเพี ย งพอและ
ความเหมาะสมของงบประมาณที่ ได้รับ การสนั บ สนุ น อยู่ในระดั บ มากที่ สุ ด และมี ค่าเฉลี่ ย สู งที่ สุ ด
( X =4.51,S.D.=.51) รองลงมา คื อ ความเหมาะสมและความชัดเจนของวิธีการดาเนิน กิจกรรม
อยู่ในระดับมาก ( X =4.49,S.D.=.51) ส่วนจานวนและคุณภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับ
มากเช่นกันและ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด( X =4.36,S.D.=.61 )
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ตาราง 4.11 ปั ญ หาและข้อเสนอแนะจากการประเมินปัจจัยนาเข้าของโครงการกับ โครงการ
พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั งกฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รูป แบบ EIS ของ
โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
รายการ
1. ปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ่ า นมากิ จ กรรมบางกิ จ กรรมใช้ ง บประมาณไม่ ห มด
จึงควรวางแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรม
2. ควรจัดทาปฏิทินการนิเทศให้ชัดเจน
3. จัดหาครูชาวตางชาติเพื่อเป็นครูผู้สอนร่วมให้ได้ก่อนเปิดภาคเรียน
4. ครูควรจัดทาเอกสารประกอบการสอนรูปแบบEISในแต่ละรายวิชา
5. ปีการศึกษาที่ผ่านมา ภาคเรียนที่ 2 มีกิจกรรมจานวนมาก กิจกรรมEIS ควร
จัดกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1 เพื่อลดการซ้าซ้อนของกิจกรรม
6. ควรประชุ ม ชี้ แจงบทบาทหน้ าที่ ของคณะกรรมการด าเนิ น โครงการและ
ครูผู้สอน EIS ให้มีความรู้และความเข้าใจที่ชัดเจน
7. ควรจัดอบรมครูด้านการพัฒนาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ EIS
8. คณะกรรมการดาเนินโครงการ EIS ร่วมเป็นคณะกรรมการงานอื่นๆ จานวน
มาก
9. มีโรงเรียนติดต่อให้โรงเรียนเป็นวิทยากรEIS จึงควรไปในวันหยุดราชการ
หรือให้เข้ามาศึกษาดูงานกิจกรรมEISในโรงเรียน
10. บูรณาการค่าย EIS กับค่ายอืน่ ๆของโรงเรียน
โดยรวม

ความถี่

ร้อยละ

2

15.38

2
2
1
1

15.38
15.38
7.69
7.69

1
1
1

7.69
7.69
7.69

1

7.69

1
13

7.69
100.00

จากตาราง 4.11 ปั ญ หาและข้อเสนอแนะจากการประเมิ น ปั จจัยน าเข้าของโครงการกั บ
โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั งกฤษด้ ว ยการจัด การเรีย นรู้รู ป แบบ EIS ของโรงเรี ย น
ดารงราษฎร์ ส งเคราะห์ จั งหวัด เชี ยงราย พบว่า เสนอปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะจากการสอบถาม
จานวน 10รายการ จัดเรียงลาดับความถี่สูงสุดไปหาต่าสุด โดยนาเสนอ 3 อันดับแรก คือ ปีการศึกษา
ที่ผ่านมากิจกรรมบางกิจกรรมใช้งบประมาณไม่หมด จึงควรวางแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้อง
เหมาะสมกั บ กิ จ กรรม ควรจั ด ท าปฏิ ทิ น การนิ เ ทศให้ ชั ด เจน และ จั ด หาครู ช าวต่ า งชาติ
เพื่ อเป็ น ครู ผู้ ส อนร่ ว มให้ ได้ก่ อนเปิ ดภาคเรียน จานวนความถี่สู งสุ ด (ความถี่ =2,ร้อยละ=15.38)
ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการประเมิ น กระบวนการด าเนิ น โครงการเกี่ ย วกั บ การวางแผน การด าเนิ น การ
การติดตามประเมินผล และการนาผลไปปรับปรุงพัฒนา
กลุ่มตัวอย่างในการประเมินโครงการครั้งนี้ ปีการศึกษา 2559 คือ คณะกรรมการบริหาร
ฝ่ า ยวิ ช าการ จ านวน 27 คน และคณะกรรมการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
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ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จั งหวัดเชียงราย
ยกเว้นครูที่เป็นคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ จานวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน มีผู้ประเมิน
ส่ ง แบบประเมิ น กลั บ คื น มา จ านวน 46 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 95.83 ปี ก ารศึ ก ษา 2560 คื อ
คณะกรรมการบริห ารฝ่ายวิชาการ จานวน 27 คน และคณะกรรมการดาเนินโครงการพัฒ นา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย ยกเว้นครูที่เป็น คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ จานวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 48
คน มีผู้ประเมินส่งแบบประเมินกลับคืนมา จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ปรากฏผล
ดังรายละเอียดในตาราง 4.12-4.14
ตาราง 4.12 ผลการประเมิ น กระบวนการด าเนิ น โครงการกั บ โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้ว ยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์
จังหวัดเชียงราย
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(%)

กระบวนการดาเนิน
โครงการ
โดยรวม

20
20

ผลการวัด
ระดับ/
น้าหนัก เกณฑ์ ผลการ
x
ผ่าน ประเมิน
S.D. ความหมาย/
(X )
ตัวคูณ
ตัวคูณ
X ปี59 = 4.34 .64
X ปี60 = 4.43 .59 4/มาก/.8 16.0 ≥12.0
4=มาก
16.0 ≥12.0 ผ่าน

จากตาราง 4.12 ผลการประเมินกระบวนการดาเนินโครงการกับโครงการพัฒนาทักษะ
การสื่ อ สารภาษาอั งกฤษด้ ว ยการจัด การเรีย นรู้รูป แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์
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 ความเหมาะสมของกระบวนการดาเนินโครงการกับโครงการพัฒ นาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้ว ยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์
จังหวัดเชียงราย
รายการ/ตัวชี้วัด

X
1.การวางแผน ( Plan )
2.การดาเนินงาน ( Do )
3.การติดตามประเมินผล ( Check )

ปีการศึกษา2559
n=46
S.D. ระดับความ

4.37 0.64
4.40 0.63
4.32 0.68

เหมาะสม

มาก
มาก
มาก

X
4.41
4.51
4.41

ปีการศึกษา2560
n=48
S.D. ระดับความ
เหมาะสม

0.62
0.58
0.61

มาก
มากที่สุด
มาก
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4.การนาผลไปปรับปรุงพัฒนา(Action) 4.27 0.65
โดยรวม
4.34 0.64

มาก
มาก

4.39

0.58

4.43

0.59

มาก
มาก

จากตาราง 4.13 ผลการประเมิน ความเหมาะสมของกระบวนการด าเนิ น โครงการ
กับโครงการพัฒ นาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียน
ดารงราษฎร์ส งเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมาก
( X =4.34, S.D.= .64) และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากเช่นกัน ( X =4.43, S.D.= .59) และ
พบว่ า ปี ก ารศึ ก ษา 2560 มี ค่ าเฉลี่ ย ความเหมาะสมสู งกว่ า ปี ก ารศึ ก ษา 2559 เมื่ อ แยกเป็ น ราย
ปีการศึกษา พบว่า
ปี ก ารศึ ก ษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ ในระดั บ มาก ( X = 4.34 ,S.D.=.64) เมื่ อ แยก
พิจารณารายข้อ พบว่า การดาเนิ นงาน ( Do ) อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =4.40,
S.D.= .63) รองลงมา คือ การวางแผน ( Plan ) อยู่ในระดับมาก( X = 4.37, S.D.= .64) ส่วนการนา
ผลไปปรับปรุงพัฒนา (Action) อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X =4.27, S.D.= .65 )
ปี ก ารศึ ก ษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ ในระดั บ มาก ( X = 4.43 ,S.D.=.59) เมื่ อ แยก
พิจารณารายข้อ พบว่า การดาเนินงาน ( 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) อยู่ ในระดั บ มาก ส่ ว นการน าผลไปปรั บ ปรุ งพั ฒ นา (Action)
อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X =4.39, S.D.= .59 )
ตาราง 4.14 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินกระบวนการดาเนินโครงการกับโครงการ
พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS
ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
รายการ
ปีการศึกษา 2559
1. กิ จ กรรมบางกิ จ กรรมมี ก ารขอเปลี่ ย นแปลงการใช้ ง บประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ ซึ่งส่งผลต่องบประมาณกิจกรรมอื่น
2. คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการควรประชุมวางแผนให้รัดกุมชัดเจนก่อน
เสนอโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน
3. ควรพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในแต่รายวิชา เพราะจะได้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูออกแบบไว้และสอดคล้องกับระดับความรู้ทักษะของ
นักเรียน
4. พัฒนาระบบกรอกผลการประเมินและแจ้งผลการนิเทศการดาเนินงานและ
นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์
5. ควรเปิดโอกาสให้ครูกลุ่มสาระอื่นที่มีความสนใจร่วมพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วย
6. ครูที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันทางการศึกษาที่โรงเรียน MOU ใน
ต่างประเทศควรร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในลักษณะค่ายให้กับนักเรียน

ความถี่

ร้อยละ

2

22.22

2

22.22

2

22.22

1

11.11

1

11.11

1

11.11
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โดยรวม

9

100.00

รายการ

ความถี่

ร้อยละ

3

30.00

2

20.00

ตาราง 4.14 (ต่อ)
ปีการศึกษา 2560
1. ควรให้ครูผู้สอน EIS ทุกคนได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันทาง
การศึ ก ษาที่ โ รงเรี ย น MOU ในต่ า งประเทศ เพื่ อ สร้ า งเสริ ม ทั ก ษะและ
ประสบการณ์
2. ควรสนับสนุนงบประมาณนักเรียนที่ไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เพราะ
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้แบบEISด้วย
3. คณะกรรมการด าเนิ น งานกิ จ กรรมต่ า งๆควรมี ก ารพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย น
อย่างสม่าเสมอ
4. ผู้บริหารควรร่วมเป็นผู้นิเทศเพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการดาเนินงาน
5. ครูควรมีการประเมินระดับคุณ ภาพนักเรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบEIS ในรายวิชาที่ตนเองสอน เพื่อทราบ
พัฒนาการของนักเรียน
6. ควรนาผลการประเมิน ข้อเสนอแนะมาใช้ในการวางแผนการจั ดกิ จกรรม
ในแต่ละครั้งอย่างจริงจัง
โดยรวม

2

20.00

1
1

10.00
10.00

1

10.00

10

100.00

จากตาราง 4.14 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินกระบวนการดาเนินโครงการกับ
โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั งกฤษด้ ว ยการจัด การเรีย นรู้รู ป แบบ EIS ของโรงเรีย น
ดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 จานวน 6 รายการ จัดเรียงลาดับความถี่
สูงสุดไปหาต่าสุด โดยนาเสนอ 3 อันดับแรก คือ กิจกรรมบางกิจกรรมมีการขอเปลี่ยนแปลงการใช้
งบประมาณตามแผนปฏิบั ติการ ซึ่งส่งผลต่องบประมาณกิจกรรมอื่น คณะกรรมการบริห ารฝ่าย
วิชาการควรประชุมวางแผนให้รัดกุมชัดเจนก่อนเสนอโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปี
ของโรงเรี ย น และควรพั ฒ นาเอกสารประกอบการสอนในแต่ รายวิช า เพราะจะได้ ส อดคล้ องกั บ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูออกแบบไว้และสอดคล้องกับระดับความรู้ทักษะของนักเรียน โดยมีค่าถี่เท่ากัน
(ความถี่ =2,ร้อยละ=22.22) ตามลาดับ
ปีการศึกษา 2560 จานวน 6 รายการ จัดเรียงลาดับความถี่สูงสุดไปหาต่าสุด โดยนาเสนอ 3
อันดับแรก คือ ควรให้ครูผู้สอน EIS ทุกคนได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันทางการศึกษาที่
โรงเรี ย น MOU ในต่ า งประเทศ เพื่ อ สร้ า งเสริ ม ทั ก ษะและประสบการณ์ จ านวนความถี่ สู ง สุ ด
(ความถี่ =3,ร้อยละ=30.00) รองลงมาคือ ควรสนับสนุนงบประมาณนักเรียนที่ไปแข่งขันโครงงาน
วิ ท ยาศาสตร์ เพราะถื อ ว่ า เป็ น กิ จ กรรมที่ เกิ ด จากการเรี ย นรู้ แ บบ EIS ด้ ว ยและคณะกรรมการ
ดาเนิน งานกิจกรรมต่างๆควรมีการพูด คุ ยแลกเปลี่ ยนอย่างสม่าเสมอ (ความถี่ =2,ร้อยละ=20.00)
ตามลาดับ

132

ตอนที่ 4 ผลการประเมิ น ผลผลิ ต ของโครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ประเมินหลังดาเนินโครงการ โดยปีการศึกษา 2559 ประเมิน 27-31 มีนาคม 2560 และ
ปีการศึกษา 2560 ประเมิน 26-30 มีนาคม 2561 ปรากฏผลดังรายละเอียดในตาราง 4.14 - 4.18
ตาราง 4.15 ผลการประเมิ น ผลผลิ ต ของโครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รปู แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ตัวชี้วดั

1) ผลการดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการ

นำ้ หนัก
(%)

ผลกำรวัด
(X )
S.D.

ระดับ/
ควำมหมำย/
ตัวคูณ

นำ้ หนักx
ตัวคูณ

เกณฑ์ ผลกำร
ผ่ ำน ประเมิน

20

จานวน
กิจกรรมบรรลุ
ร้อยละ 100

5/มากที่สุด/1.0

20

≥12.0

ผ่าน

10

X ปี59=4.46 .56 4/มาก/.8
X ปี60=4.52 .57 5/มากที่สุด/1.0

10.0

≥6.0

ผ่าน

2) คุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครูเพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ของโรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

2.1) ระดับการปฏิบัติ
ของครูด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครูเพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ของโรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย
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ตาราง 4.15 (ต่อ)
นำ้ หนัก
(%)

2.2) รางวัลที่ครูผู้จัด

5

รางวัลระดับ
นานาชาติ

5/มากที่สุด/1.0

5.0

≥3.0

ผ่าน

10

X ปี59=2.53 .48
X ปี60=2.88 .41 5/มากที่สุด/1.0

10.0

≥8.0

ผ่าน

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรูร้ ูปแบบ EIS
ได้รับ
3) คุณภาพขอนักเรียน
ด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ของโรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

3.1) ระดับคุณภาพ
ของนักเรียนด้านทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียน

ผลกำรวัด
(X )
S.D.

ระดับ/
ควำมหมำย/
ตัวคูณ

ตัวชี้วดั

นำ้ หนักx
ตัวคูณ

เกณฑ์ ผลกำร
ผ่ ำน ประเมิน

ดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย

3.2) นักเรียนได้รับ
รางวัลที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS

5

รางวัลระดับ
นานาชาติ

5/มากที่สุด/1.0

5.0

≥3.0

ผ่าน

4.ความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินโครงการของ
-ครู
-นักเรียน
-ผู้ปกครองนักเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มี

10

X ปี59=4.51 .67
X ปี60=4.55 .68 5/มากที่สุด/1.0

10.0

≥8.0

ผ่าน
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ภำพรวม

60

60

≥40.0

ผ่ ำน

จากตาราง 4.15 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ถือว่าผ่ านเกณฑ์ การประเมิ น
ทุกรายการประเมิน ได้คะแนนรวม 60 จากคะแนนเต็ม 60 เมื่อแยกเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ผลการ
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการได้คะแนนสูงสุด คือ 20 จากคะแนนเต็ม 20 คุณภาพการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรี ยนรู้ของครูเพื่อพัฒ นาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้ รู ปแบบ EIS
ของรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย และคุณภาพขอนักเรียนด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ทั้งสองด้านได้คะแนน คือ 15 จากคะแนนเต็ม 15 และความพึงพอใจของครู นั กเรียน ผู้ปกครอง
นั ก เรี ย นและคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี ต่ อ การด าเนิ น โครงการ ได้ ค ะแนน 10
จากคะแนนเต็ม 10 ตามลาดับ
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4.1 ผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
โดยเก็บรวบรวมผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS จากงานแผนงานของ
โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปรากฏผลดังรายละเอียดในตาราง 4.16-4.17
ตาราง 4.16 ผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ปีการศึกษา 2559
ที่

1

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผล

สรุปผล
บรรลุ ไม่บรรลุ

ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสาร
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในระดับ
เรียน
มาก ค่าเฉลีย่ ของระดับคุณภาพ ≥ 0.80จาก 4 ระดับ

ระดั บ คุ ณ ภาพของนั ก เรี ย นด้ า นทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ 2.53

✓

คุณภาพ(ได้แก่ 0,1,2,3)
1. ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS มีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างเพียงพอ
เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 100
2. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
มีระดับการปฏิบัติดา้ นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในระดับปาน
กลาง ค่าเฉลีย่ ของระดับคุณภาพ ≥3.50 จาก 5 ระดับ
คุณภาพ

1. ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ูปแบบ EIS มีวัสดุ อุปกรณ์
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างเพียงพอเหมาะสมคิด
เป็นร้อยละ 100 แต่คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ไม่เสนอขอ
จัดซื้อบางระดับชั้น (โดยไปขอรับงบประมาณจากงานอื่น)
2. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์มี
ระดับการปฏิบตั ิด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรูร้ ูปแบบ
EIS อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลีย่ ของระดับคุณภาพ 4.46

✓

1.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมส่งเสริมการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS
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ตาราง 4.16 (ต่อ)
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผล

1. จ้างครูชาวต่างชาติที่จบวิชา วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์
1. จ้างครูชาวต่างชาติ 1 คน จานวน 12 เดือน
1.2 กิจกรรมย่อยพัฒนา
จานวน 1 คนเพื่อนิเทศและช่วยเหลือครูผู้สอนชาวไทยในการจัด
2. ครูผู้สอนชาวต่างชาติสังเกตการสอนและนิเทศการจัดการ
ครูผู้สอนโดยจ้างครู
กิจกรรมการเรียนรูร้ ูปแบบ EIS จนบรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจกรรม เรียนการสอนครูไทย ในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS จานวน
ชาวต่างชาติมาสอนครูไทย
2. ครูผู้สอนชาวต่างชาตินิเทศและช่วยเหลือครูผู้สอนชาวไทยใน 1 ครั้ง/คน/ภาคเรียน ผลการนิเทศครูผู้จดั การเรียนรู้รูปแบบ
(การ Coaching ครูใน
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS) การจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ูปแบบ EIS อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ภาค EIS มีระดับการปฏิบตั ิ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.68
เรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ได้สอบวัดความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน Oxford online
placement test ละ 1 ครั้ง

1.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัด
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดย
ใช้ข้อสอบมาตรฐาน Oxford
online placement test
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3และ 6
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 100 คน
1.4 กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ร้อยละ 85 ของ

ด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS

นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมทั้งหมด

สรุปผล
บรรลุ ไม่บรรลุ

✓

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 461 คนเข้าสอบ
422 คน คิดเป็นร้อยละ 91.54 อยู่ในระดับ A2 ขึ้นไปร้อยละ
8.77
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 441 คน เข้าสอบ
436 คน คิดเป็นร้อยละ 98.87 อยู่ในระดับ A2 ขึ้นไปร้อยละ
21.79

✓

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 66 คน
(ตัวแทนห้องละ 2 คน จานวน 11 ห้อง ยกเว้นห้อง MEP)
โดยนักเรียนที่เข้าร่วมได้รับพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยกิจกรรมที่จัดในค่ายลักษณะ EIS ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด

✓
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ที่

2

กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศนักเรียน

2.1 กิจกรรมย่อยค่าย
Thailand ASEAN

2.2 กิจกรรมย่อยจัดแสดง
ผลงานนักเรียนและครูใน
การประชุมระดับจังหวัด
ภาคและประเทศ

เป้าหมาย

ผล

1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศจากกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบ EIS คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด
2. นักเรียนได้นาเสนอผลงาน และนาผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการเวทีต่างๆ ได้รับเกียรติบตั รหรือรางวัลระดับภาคขึน้
ไป
1. นักเรียนเป็นตัวแทนในการเข้าค่าย Thailand ASEAN จานวน
10 คน (ช่วงที่1)
2. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกร่วมกิจกรรม TAYC จานวน 10 คน
(ช่วงที่2)

1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศจากิจกรรมการ
เรียนรูร้ ูปแบบ EISคิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด
2. นักเรียนได้นาเสนอผลงาน และนาผลงานเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการเวทีต่างๆ ได้รับเกียรติบัตรหรือรางวัล
ระดับเขต ภาคและประเทศ
1. นักเรียนเป็นตัวแทนในการเข้าค่าย Thailand ASEAN
จานวน 10 คน (ช่วงที่1)
2. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกร่วมกิจกรรม TAYC จานวน
10 คน (ช่วงที2่ )
3. ผู้เข้าเป็นตัวแทนนาประสบการณ์ทไี่ ด้รับเผยแพร่ให้กับ
เพื่อนนักเรียนและครู เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้รูปแบบ EIS ในกิจกรรมอืน่ ต่อไป
นักเรียนและครูจัดแสดงผล ในการประชุมระดับจังหวัด
ภาค ในการแข่งขันนาเสนอผลงานทางวิชาการของห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับภาคเหนือ จานวน 1
ครั้ง ในงานแข่งขันโครงงานระดับเขตพื้นที่ 1 ครั้ง ระดับภาคใน
เวทีทางวิชาการต่างๆ จานวน 2 ครั้ง สนับสนุนนักเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขันเวทีระดับชาติ 1 ครั้ง

นักเรียนและครูจัดแสดงผลงานในการประชุมระดับจังหวัดภาค
ในการแข่งขันนาเสนอผลงานทางวิชาการด้วยภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ต่าง ๆ ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับ
ภาคเหนือ

สรุปผล
บรรลุ ไม่บรรลุ

✓

✓

✓
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ตาราง 4.16 (ต่อ)
ที่

กิจกรรม

2.3 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการแข่งขันและการ
นาเสนอผลงานเพื่อการประกวด
แข่งขันตามหน่วยงานต่างๆใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน

3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน
3.1 กิจกรรมย่อยการแสดง
ผลงานครู นักเรียนทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน
3.2 กิจกรรมย่อยพัฒนา
บุคลากรกับสถาบันภาษาและ
มหาวิทยาลัยที่ทา MOU

เป้าหมาย

ผล

สรุปผล
บรรลุ ไม่บรรลุ

นักเรียนได้รบั รางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ภาษาอังกฤษ ระดับภาคขึ้นไป

นักเรียนได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานในระดับเขต ภาคและ
ประเทศ (ปรากฏดังภาคผนวก ช )

✓

ระดับการปฏิบตั ิของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติ ≥ 3.50 จากมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ
1. นักเรียนและครูแสดงผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูร้ ูปแบบ EIS อย่างมีคณ
ุ ภาพในโรงเรียนในงานเปิดบ้าน
วิชาการ 1 ครั้ง
2. ครูและนักเรียนนาเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ภายนอกโรงเรียน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน
พัฒนาครูและบุคลากรบุคลากรทางการศึกษากับสถาบันภาษา
และมหาวิทยาลัยที่ทา MOU จานวน 20 คน และผ่านเกณฑ์การ
พัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100

ระดับการปฏิบัติของครูดา้ นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติ 4.46 จากมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ
1. นักเรียนและครูแสดงผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้รูปแบบ EIS ในโรงเรียนในงานเปิดบ้านวิชาการ 1
ครั้ง
2. จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานให้กับหน่วยงานภายอก
คณะครูและผูส้ นใจเข้าศึกษางาน จานวน 3 ครั้ง
ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ได้รับการ
พัฒนาจากสถาบันภาษา AUA และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จานวน 20 คน และผ่านเกณฑ์การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100

✓

ภาพรวม

✓

✓
✓
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จากตาราง 4.16 ผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS ปี ก ารศึ ก ษา 2559 เมื่ อ พิ จ ารณาแยกกิ จ กรรมหลั ก พบว่ า
กิจ กรรมหลั ก ตามโครงการจ านวน 3 กิ จกรรมหลั ก บรรลุ วัต ถุป ระสงค์ จ านวน 3 กิ จกรรมหลั ก
คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อแยกพิจารณาแยกรายกิจกรรมย่อย พบว่า กิจกรรมย่อย จานวน 9 กิจกรรม
บรรลุเป้าหมายที่กาหนด 9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
จากการด าเนิ น โครงการ ผู้ ป ระเมิน โครงการได้น าผลการดาเนิ น โครงการเสนอที่ ประชุ ม
คณะกรรมการด าเนิ น โครงการ เพื่ อ สรุ ป ผลการด าเนิ น การ คณะกรรมการด าเนิ น การโครงการ
ได้ร่วมกันเสนอแนะ ปัญหาและแนวทางแก้ไขการดาเนินโครงการ ดังนี้
1.เสนอให้ปรับกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ 1 ของโครงการ
เพราะโครงการพัฒ นาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียน
ดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการยกระดับพัฒ นาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จึงเสนอให้ ปรับกิจกรรมในปีการศึกษา 2560 โดยนากิจกรรมย่อยตามกิจกรรมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
2.ปรั บ ลดกิ จ กรรมที่ ซ้ าซ้ อ นในปี ก ารศึ ก ษา 2559 ได้ แ ก่ กิ จ กรรม 2) กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
ความเป็ น เลิ ศนั กเรียน กิจ กรรมย่ อย 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
นักเรียนและครูจัดแสดงผลในการประชุมระดั บจังหวัดภาค ในการแข่งขันนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ของห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับภาคเหนือ จึงได้ประสานกับงานห้ องเรียน
พิเศษนากิจกรรมดังกล่าวบูรณาการในโครงการของห้องเรียนพิเศษ เพื่อยังสามารถส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียนและครูได้แสดงผลงานในระดับต่างๆต่อไปได้
3.ลดกิ จ กรรม 2 ) กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ นั ก เรี ย น กิ จ กรรมย่ อ ย 2.3 ส่ งเสริ ม
การจั ด กิจ กรรมการแข่ งขั น และการน าเสนอผลงานเพื่ อการประกวดแข่งขัน ตามหน่ วยงานต่ างๆ
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เนื่องด้วยกิจกรรมการแข่งขันด้าน EIS ระดับประเทศไม่มีการแข่งขัน
อีกทั้งการแข่งขันทักษะทางวิชาการของวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ได้ จั ด ท าโครงการส่ งเสริ ม ความเป็ น เลิ ศ เพื่ อ การสนั บ สนุ น เป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ย
ส่วนการน าเสนอผลงานเพื่อการประกวดแข่งขันตามหน่วยงานต่างๆในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
นาไปบูรณาการกับกิจกรรมพัฒ นาคุณภาพการเรียนการสอนกิจกรรมย่อย 3.1 การแสดงผลงานครู
นั กเรี ย นทั้ งในโรงเรี ย นและนอกโรงเรีย น ซึ่งมี ลั กษณะกิจ กรรมและวัต ถุป ระสงค์ ก ารด าเนิ น การ
เดียวกัน
4.ตั้ งเป้ า หมายของกิ จ กรรมตามโครงการ โดยตั้ งเป้ า หมายแบบยกระดั บ คุ ณ ภาพ เช่ น
ปี ก ารศึ ก ษา 2559 กิ จ กรรมหลั ก 1) กิ จ กรรมพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เป้ า หมาย คื อ
ระดับ คุณ ภาพของนั กเรีย นด้านทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
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อยู่ ใ นระดั บ มาก ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ คุ ณ ภาพ≥ 0.80 จาก 4 ระดั บ คุ ณ ภาพ(ได้ แ ก่ 0,1,2,3)
ผลการดาเนิ น การ ระดับ คุณ ภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้ว ยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ 2.53 เป้าหมายปีการศึกษา 2560
ควรตั้ ง เป้ า หมายให้ สู ง กว่ า ผลการด าเนิ น การในปี ก ารศึ ก ษา 2560 คณะกรรมการจึ ง ร่ ว มกั น
ตั้งเป้าหมายการดาเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2560 (ปรากฏดังตาราง 4.16)
5.ปรับ กิจกรรมพัฒ นาคุณ ภาพการเรียนการสอน กิจกรรมย่อย 3.2 พัฒ นาบุ คลากรกับ
สถาบั น ภาษาและมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ท า MOU โดยเฉพาะการรับ เชิ ญ เป็ น วิ ท ยากรให้ กั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอก ทางโรงเรียนจะอนุญาตให้ไปในวันหยุดราชการเท่านั้น เพื่อลดการนาครูออกจากห้องเรียน
และประหยัดงบประมาณ หากมีโรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุญาตให้
เข้ า มาศึ ก ษาดู ง านได้ แต่ ต้ อ งเป็ น แบบไม่ ร บกวนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ป กติ ข องโรงเรี ย น
จะเป็นการศึกษาดูงานการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง ดังนั้นปีการศึกษา 2560 จึงต้องปรับ
ลดการรับเป็นวิทยากรภายนอก โดยเปลี่ยนเป็นการรับคณะศึกษาดูงานให้มากขึ้น
6.ปรับกิจกรรมย่อย 1.3 จัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ Oxford online placement
test ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 โดยการจัดการสอนเสริมให้ กับนักเรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อ มก่อนการสอบ และตั้ งเป้ าหมายด้านคุณ ภาพ โดยตั้ งเป้ าหมายยกระดับ คุณ ภาพจาก
ปีการศึกษา 2559 โดยแยกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีกที่ 3 และปีกที่ 6
คณะกรรมการด าเนิ น โครงการจึงได้ ป รับ โครงการพั ฒ นาทั กษะการสื่ อสารภาษาอั งกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์ จังหวัดเชียงราย (ปรากฏดัง
ภาคผนวก ก) และด าเนิ น การตามขั้ น ตอนที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ ใ นโครงการ และเก็ บ รวบรวมผล
การดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS
อย่างเป็นระบบ และรวบรวมผลการดาเนินโครงการ ปรากฏผลดังรายละเอียดในตาราง 4.16 ดังนี้
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ตาราง 4.17 ผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ปีการศึกษา 2560
ที่
1

กิจกรรม

ส่งเสริมความเป็นเลิศ
นักเรียน

1.1 กิจกรรมย่อยจัดกิจกรรม
แสดงผลงานครูนักเรียนทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน

1.2 กิจกรรมย่อยค่าย
Thailand ASEAN

เป้าหมาย

ผล

1.นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศจากกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบ EIS คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด
2.นักเรียนได้นาเสนอผลงาน และนาผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการเวทีต่างๆ ได้รับเกียรติบตั รหรือรางวัลระดับภาค
ขึ้นไป
นักเรียนและครูจัดแสดงผลงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ในการประชุมระดับจังหวัด ภาค ในการแข่งขัน
นาเสนอผลงานทางวิชาการด้วยภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ ของ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับภาคเหนือ

1.นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศจากิจกรรมการ
เรียนรูร้ ูปแบบ EIS คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด
2.นักเรียนได้นาเสนอผลงาน และนาผลงานเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการเวทีต่าง ๆ ได้รับเกียรติบัตรหรือ
รางวัลระดับเขต ภาคและประเทศ
นักเรียนและครูแสดงผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูร้ ูปแบบEIS ในโรงเรียนในงานเปิดบ้านวิชาการ 1 ครั้ง ,
แสดงผลงานในการประเมินต่างๆของโรงเรียน ได้แก่ การ
ประเมิน OBECQA ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน เป็นต้น และจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงาน
ให้กับคณะที่เข้ามาศึกษาดูงาน
ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Thailand ASEAN และ TAYC
เนื่องด้วยช่วงเวลาในการดาเนินการไม่เอื้อต่อการส่งนักเรียน
เข้าร่วม ปรับกิจกรรมโดยให้นักเรียนเข้าร่วมกับการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรูร้ ูปแบบ
EIS ในกิจกรรมอื่น ๆ

1.นักเรียนเป็นตัวแทนในการเข้าค่าย Thailand ASEAN จานวน
10 คน (ช่วงที่1)
2.นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกร่วมกิจกรรม TAYC จานวน 10 คน
(ช่วงที่2)

สรุปผล
บรรลุ ไม่บรรลุ

✓

✓

✓
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ตาราง 4.17 (ต่อ)
ที่

กิจกรรม

1.3 กิจกรรมย่อยการใช้สื่อ
เสริมการเรียนรู้

2

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน

2.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบ EIS

เป้าหมาย
พัฒนาสือ่ ประเภทเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ EIS

ผล

ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS ในวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ จัดทาเอกสาร
ประกอบการสอน ในรายวิชาพื้นฐาน ม.1,2,3 และ
ม.4,5,6 จัดทาในรายวิชา เคมี ฟิสกิ ส์ ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
แต่พบว่าบางระดับชั้นไม่เสนอขอรับงบประมาณเนื่องด้วย
พัฒนาใช้สื่อประเภทอื่นที่ไม่ใช้งบประมาณ
1.ระดับการปฏิบตั ิของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อ
1.ระดับการปฏิบัติของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
รูปแบบ EIS อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติ ≥ 4.00 เรียนรูร้ ูปแบบ EIS อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยของระดับ
จากมาตรประมาณค่า 5 ระดับและสูงกว่าปีการศึกษา 2559
การปฏิบัติ 4.52 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2559
2.ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2.ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสาร
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในระดับมากทีส่ ุดค่าเฉลี่ย
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในระดับ
ของระดับคุณภาพ ≥2.40 และ สูงกว่าปีการศึกษา 2559
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ 2.88 ซึ่งสูงกว่าปี
การศึกษา 2559
1.ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ูปแบบ EIS มีวัสดุ อุปกรณ์ใช้ใน
1.ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รปู แบบ EIS มีวัสดุ อุปกรณ์ใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพียงพอเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 100 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบ
2.ระดับการปฏิบัติของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อ
บูรณาการ เพียงพอเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 100
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
2.ระดับการปฏิบตั ิของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบ EIS อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติ ≥ 4.00 เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
จากมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และสูงกว่าปีการศึกษา 2559
เรียนรูร้ ูปแบบ EIS อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยของระดับ
การปฏิบัติ 4.52 ซึง่ สูงกว่าปีการศึกษา 2559

สรุปผล
บรรลุ ไม่บรรลุ

✓

✓

✓
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ตาราง 4.17 (ต่อ)
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผล

สรุปผล
บรรลุ ไม่บรรลุ

1.จ้างครูชาวต่างชาติ 1 คน สามารถนิเทศและช่วยเหลือ
ครูผสู้ อนชาวไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ูปแบบEIS จน
บรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจกรรม
2.ครูผู้สอนชาวต่างชาติสังเกตการสอนและนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนครูไทยในการจัดการเรียนรูร้ ูปแบบ EIS จานวน 1
ครั้ง/คน/ภาคเรียน ผลการนิเทศครูผู้จดั การเรียนรูร้ ูปแบบ EIS
มีระดับการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 94.34

✓

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

✓

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับ ม.ต้นทั้งหมด 60 คนและ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับม.ต้นทั้งหมด 60 คน(ช่วง
ระดับ ม.ปลาย 60 คน นักเรียนที่เข้าร่วมได้รับพัฒนาทักษะการ ที่1) และระดับ ม.ปลาย 60 คน (ช่วงที่2) นักเรียนได้รับ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมที่จัดในค่ายลักษณะ EIS ผ่าน พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยกิจกรรมที่จัดใน
เกณฑ์ที่กาหนด ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด
ค่ายลักษณะ EIS ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ร้อยละ 100

✓

2.2 กิจกรรมย่อยพัฒนา
1.จ้างครูชาวต่างชาติที่จบวิชา วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนโดยจ้างครู
จานวน 1 คนเพื่อนิเทศและช่วยเหลือครูผู้สอนชาวไทยในการ
ชาวต่างชาติมาสอนครูไทย จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS จนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
(การ Coaching ครูในการ กิจกรรม
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS) 2.ครูผู้สอนชาวต่างชาตินิเทศและช่วยเหลือครูผู้สอนชาวไทย
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/
ภาคเรียน
1.นักเรียนได้รับการพัฒนาจากการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ
2.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบ
ฯ คิดเป็นร้อยละ 90 ของนักเรียนที่สอบ
วัดความรู้ด้าน
2.ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ Oxford online
ภาษาอังกฤษโดยใช้
ข้อสอบมาตรฐาน Oxford placement test
online placement test -ม.3 ระดับ A2 ≥ 15 %
(ผลปี 59 A2 =8.77 %)
ของนักเรียนชั้น
-ม.6 ระดับ A2 ≥ 30 %
มัธยมศึกษาปีที่ 3และ6
(ผลปี 59 A2 =21.79 %)

2.4 กิจกรรมย่อยค่าย
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรูแ้ บบ EIS
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ตาราง 4.17 (ต่อ)
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

2.5 กิจกรรมย่อยการ
พัฒนาบุคลากรกับสถาบัน
การศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย สถาบัน
ภาษาและมหาวิทยาลัยที่
ทาMOUทัง้ ในและ
ต่างประเทศ

1.พัฒนาครูและบุคลากรบุคลากรกับสถาบันภาษาและ
มหาวิทยาลัยที่ทา MOU จานวน 20 คน และผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคิดเป็นร้อยละ 100
2.ครูและบุคลากรบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานาความรู้
ประสบการณ์ที่ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ EIS คิดเป็นร้อยละ
85 ของผู้เข้าร่วมการพัฒนา

ภาพรวม

ผล

1.พัฒนาครูและบุคลากรบุคลากรกับสถาบันภาษาและ
มหาวิทยาลัยที่ทา MOU จานวน 20 คน และผ่านเกณฑ์
การพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 100
2.ครูและบุคลากรบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานาความรู้
ประสบการณ์ที่ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS
คิดเป็น ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมการพัฒนา

สรุปผล
บรรลุ ไม่บรรลุ

✓

✓

จากตาราง 4.17 ผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒ นาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ EIS ปี การศึกษา 2560
เมื่อพิจารณาแยกกิจกรรมหลัก พบว่า กิจกรรมหลักตามโครงการจานวน 3 กิจกรรมหลัก บรรลุวัตถุป ระสงค์ จานวน 3 กิจกรรมหลัก เมื่อแยกพิจารณาแยก
รายกิจกรรมย่อย พบว่า กิจกรรมย่ อย จานวน 9 กิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่กาหนด 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 88.89 โดยกิจกรรมย่อยที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด คือ กิจกรรมย่อมที่ 1.2 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN
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4.2 ข้อมูลการวิเคราะห์ผลผลิตด้านคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย
คุณภาพการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่ อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกเป็น
ประเด็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาทั กษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS และ 2) รางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ ดังนี้
4.2.1 ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทั กษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้ วยการจั ด การเรี ยนรู้ รูป แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ สงเคราะห์ จั งหวัด
เชียงราย
กลุ่ ม ตั ว อย่ างในการประเมิ น โครงการครั้งนี้ ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ประกอบด้ ว ย ครู ผู้ จั ด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
จานวน 53 คน นักเรียน จานวน 318 คน รวมทั้งสิ้น 371 คน มีผู้ประเมินส่งแบบประเมินกลับคืนมา
จานวน 369 คน คิดเป็ น ร้อยละ 99.46 และปีการศึกษา 2560 ประกอบด้ว ย ครู จานวน 52 คน
นักเรียน จานวน 318 คน รวมทั้งสิ้น 370 คน มีผู้ประเมินส่งแบบประเมินกลับคืนมา จานวน 366
คนคิดเป็นร้อยละ 98.92 ปรากฏผลดังภาคผนวก ฉ และรายละเอียดในตาราง 4.18-4.20
ตาราง 4.18 ระดั บ การปฏิ บั ติ ข องครู ด้ า นจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูป แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์
จังหวัดเชียงราย
รายการ
1.ใช้คาศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
2.ใช้ประโยคคาถามสั้นๆง่ายๆในการ
สนทนา ตั้งคาถาม ให้นักเรียนตอบ
3.ใช้สื่อ ใบงาน/แบบฝึกหัด เทคโนโลยี
ที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนอ่าน
พูดตอบและเขียนตอบ
4.ส่งเสริมนักเรียนแสดงความคิดเห็น
เป็นภาษาอังกฤษ
5.ส่งเสริมนักเรียนนาเสนองานเป็น
ภาษาอังกฤษ
โดยรวม

ปีการศึกษา 2559
n=369
X S.D. ระดับปฏิบัติ
4.52 .59 มากที่สุด

ปีการศึกษา 2560
n=366
X S.D. ระดับปฏิบัติ
4.59 .58
มากที่สุด

4.49

.53

มาก

4.57

.54

มากที่สุด

4.45

.61

มาก

4.54

.61

มากที่สุด

4.40

.53

มาก

4.46

.55

มาก

4.42

.52

มาก

4.44

.54

มาก

4.46

.56

มาก

4.52

.57

มากที่สุด
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จากตาราง 4.18 ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒ นาทักษะ
การสื่ อ สารภาษาอั งกฤษด้ ว ยการจัด การเรีย นรู้รูป แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์
จั ง หวั ด เชี ย งราย ปี ก ารศึ ก ษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ ในระดั บ มาก ( X =4.46,S.D.=.56)และ
ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52 ,S.D.=.57) โดยปีการศึกษา 2560
มีระดับคุณภาพสูงกว่าปีการศึกษา 2559 เมื่อแยกเป็นรายปีการศึกษา พบว่า
ปี ก ารศึ ก ษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ ในระดั บ มาก ( X = 4.46 ,S.D.=.56) เมื่ อ แยก
พิจารณารายข้อ พบว่า ใช้คาศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน อยู่ในระดับมากที่สุดและ
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =4.52, S.D.= .59) รองลงมา คือ ใช้ประโยคคาถามสั้นๆง่ายๆในการสนทนา
ตั้ ง ค าถาม ให้ นั ก เรี ย นตอบ อยู่ ใ นระดั บ มาก ( X = 4.49, S.D.= .53) ส่ ว นส่ ง เสริ ม นั ก เรี ย น
แสดง ความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X =4.40, S.D.= .53 )
ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52 ,S.D.=.57) เมื่อแยก
พิจารณารายข้อ พบว่า ใช้คาศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน อยู่ในระดับมากที่สุดและ
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด( X =4.59, S.D.= .58) รองลงมา คือ ใช้ประโยคตาถามสั้นๆง่ายๆในการสนทนา
ตั้งคาถาม ให้นักเรียนตอบ อยู่ในระดับมาก( X = 4.57, S.D.= .54) ส่วนส่งเสริมนักเรียนนาเสนองาน
เป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X =4.44, S.D.= .54 )
ตาราง 4.19 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมิน ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายการ
ปีการศึกษา 2559
ควรจัดทาเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบEISในวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ครูควรจัดทา และเลือกใช้สื่อให้ สอดคล้องกับกิจกรรมในรายวิชาของ
ตนเอง
ครูควรใช้คาถามสั้นๆ ง่ายๆ ซ้าๆ เพื่ อให้นักเรียนคุ้นเคยก่ อนที่จะใช้
ประโยคที่มีความยากเพิ่มขึ้น
ครูควรใช้ Google Application ที่ได้รับพัฒนาไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
ครูควรเตรียมคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสาระที่จะจัดกิจกรรม
ไว้ให้นักเรียนศึกษาคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาเป็นต้องใช้ล่วงหน้า
ครูพูดเร็ว ประโยคยาวเกินไป นักเรียนฟังไม่ทัน
ใบงานที่เป็นภาษาอังกฤษยาก
โดยรวม

ความถี่

ร้อยละ

3

27.27

2

18.18

2

18.18

1

9.09

1
1
10

9.09
9.09
100.00
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ตาราง 4.19 (ต่อ)
ที่ รายการ
ปีการศึกษา 2560
1. ครูควรถามและส่งเสริมนักเรียนให้ตอบคาถามเป็น ภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเนื่อง
2. สร้างขวัญกาลังใจโดยการกล่าวชมเชยและเสริมแรงทางบวกให้มากขึ้น
3. ครูควรให้เวลาทากิจกรรมให้มากขึ้น
4. ควรส่งเสริมให้นักเรียนนาเสนอโดยการพูด เขียนให้มากขึ้น
5. กิจกรรมกลุ่มควรมีการเปลี่ยนหน้าที่การออกมานาเสนอหน้าห้อง
โดยรวม

ความถี่

ร้อยละ

2

28.57

2
1
1
1
7

28.57
14.29
14.29
14.29
100.00

จากตาราง 4.19 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินระดับการปฏิบัติของครูด้านการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอังกฤษด้ ว ยการจั ดการเรีย นรู้รูป แบบ EIS
ปีการศึกษา 2559 จานวน 7 รายการ จัดเรียงลาดับความถี่สูงสุดไปหาต่าสุด โดยนาเสนอ 3 อันดับ
แรก คื อ ควรจั ดท าเอกสารประกอบการจั ด กิจ กรรมการเรียนรู้รูป แบบ EIS ในวิช าวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จานวนความถี่สูงสุด (ความถี่ =3,ร้อยละ=27.27) รองลงมา คือ ครูควร
จัดทา และเลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมในรายวิชาของตนเองและครูควรใช้คาถามสั้นๆ ง่ายๆ
ซ้าๆ เพื่ อให้ นั กเรีย นคุ้น เคยก่อนที่จะใช้ประโยคที่มีค วามยากเพิ่ มขึ้น (ความถี่ =2,ร้อยละ=18.18)
ตามลาดับ
ปีการศึกษา 2560 จานวน 5 รายการ จัดเรียงลาดับความถี่สูงสุดไปหาต่าสุด โดยนาเสนอ
3 อันดับแรก คือ ครูควรถามและส่งเสริมนักเรียนให้ตอบคาถามเป็นภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และ
สร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจโดยการกล่ า วชมเชยและเสริ ม แรงทางบวกให้ ม ากขึ้ น จ านวนความถี่ สู ง สุ ด
(ความถี่ =2,ร้ อ ยละ=28.57) ครู ค วรให้ เวลาท ากิ จ กรรมให้ ม ากขึ้ น (ความถี่ =1,ร้ อ ยละ=14.29)
ตามลาดับ
4.2.2 รางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ได้รับ
ผู้ให้ข้อมูล ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ครู ผู้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS จานวน 53 คน และปีการศึกษา
2560 ประกอบด้วย ครู จานวน 52 คน นักเรียน ปรากฏผลดังภาคผนวก ช และรายละเอียดในตาราง
4.20
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ตาราง 4.20 รางวัลที่ครูผู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ พัฒ นาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้ว ย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ
ที่

รายการ

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

n=53

n=52

ระดับ ระดับ ระดับ รวม ร้อยละ ระดับ ระดับ ระดับ รวม ร้อยละ
ภาค ชาติ นานาชาติ
ภาค ชาติ นานาชาติ

1 รางวัลที่ครูผู้จัด

กิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ได้รบั
2 ครูผู้จัดกิจกรรมการ
เรียนรูร้ ูปแบบ EIS
ได้รับรางวัล
ทรงคุณค่าสพฐ.
(OBEC AWARDS)

โดยรวม

1

0

0

1

1.89

0

0

2

2

3.85

6

7

0

13 24.53

13

18

0

31 59.62

7

7

0

14 26.42

13

18

2

33 63.46

จากตาราง 4.20 พบว่า รางวัล ที่ครูผู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ พั ฒ นาทักษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ ปีการศึกษา 2559 จานวน 14 รางวัล คิดเป็น
ร้อยละ 26.42 ปีการศึกษา 2560 จานวน 33 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 63.46 โดยปีการศึกษา 2560
ได้รับรางวัลมากกว่าปีการศึกษา 2559
4.3 ข้อมูลผลผลิตด้านคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอั งกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับคุณภาพของ
นักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS และ 2) นักเรียนได้รับ
รางวัลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ดังนี้
4.3.1 คุณ ภาพของนั กเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
เก็ บ รวบรวมจากผลการประเมิ น ของครู ที่ ป ระเมิ น นั ก เรีย นจากการจั ด กิ จ กรรม
การเรีย นรู้พั ฒ นาทั กษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้ วยการจัดการเรียนรู้รูป แบบ EIS ของโรงเรีย น
ดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 เก็ บรวบรวมผลการประเมินนักเรียน
จานวน 1,854 คน ได้ผลการประเมินนักเรียน จานวน 1,828 คน คิดเป็นร้อยละ 98.60 ปีการศึกษา
2560 เก็บรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมผลการประเมินนักเรียน จานวน 1,820 คน ได้ผลการประเมิน
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นั ก เรี ย น จ านวน 1,804 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 99.12 ปรากฏผลดั งภาคผนวก ฉ และรายละเอีย ด
ในตาราง 4.21 - 4.24
ตาราง 4.21 คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตามระดับชั้น
ชั้นเรียน
1.ม.1 ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้น
เป็น ม.2 ปีการศึกษา 2560
2.ม.2 ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้น
เป็น ม.3 ปีการศึกษา 2560
3.ม.4 ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้น
เป็น ม.5 ปีการศึกษา2560
4.ม.5 ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้น
เป็น ม.6ปีการศึกษา 2560
โดยรวม

ปีการศึกษา2559
n=1,828
X S.D. ระดับคุณภาพ
2.29 .66
มาก

ปีการศึกษา2560
n=1,804
X S.D. ระดับคุณภาพ
2.87 .49
มาก

2.39

.62

มาก

2.82

.58

มาก

2.65

.39

มากที่สุด

2.88

.41

มากที่สุด

2.78

.31

มากที่สุด

2.95

.33

มากที่สุด

2.53

.48

มากที่สุด

2.88

.41

มากที่สุด

จากตาราง 4.21 พบว่า ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชีย งราย ปีการศึกษา
2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =2.53,S.D.=.48 ) และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ( X =2.88,S.D.=.41 ) แยกพิจารณาเป็นปีการศึกษา พบว่า
ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 2.53 ,S.D.=.48) เมื่อแยก
พิจ ารณารายระดับ ชั้น พบว่า ม.5 ปี การศึกษา 2559 อยู่ในระดับมากที่สุ ด และมีค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุ ด
( X =2.78, S.D.= .31) รองลงมา คือ ม.4ปี การศึกษา 2559 อยู่ในระดั บ มากที่สุ ด ( X = 2.65,
S.D.= .39) ส่วน ม.1 ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมากและมีคา่ เฉลี่ยต่าสุด ( 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 อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X =2.82, S.D.=.58 )
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ตาราง 4.22 คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจั ดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตามทักษะการสื่อสาร
รายการ

1.การฟัง-เข้าใจและปฏิบัติตาม
2.การพูด-การสื่อสาร/ถามตอบ
ในห้องเรียน
3.การอ่าน
4.การเขียน
5.การนาเสนอ/เน้นการพูด
โดยรวม

X

ปีการศึกษา2559
n=1,828
S.D. ระดับคุณภาพ

X

ปีการศึกษา2560
n=1,804
S.D. ระดับการปฏิบัติ

2.61
2.58

.41
.47

มากที่สุด
มากทีส่ ุด

2.95
2.92

.39
.38

มากที่สุด
มากที่สุด

2.55
2.49
2.43
2.53

.49
.53
.56
.48

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2.80
2.87
2.79
2.88

.41
.39
.42
.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 4.22 พบว่ า คุ ณ ภาพของนั ก เรีย นด้านทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั งกฤษ
ด้วยการจัดการเรีย นรู้รูป แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ 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
พิ จ ารณาตามทั ก ษะการสื่ อ สาร พบว่ า การฟั ง -เข้ าใจและปฏิ บั ติ ต าม อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด และ
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =2.61, S.D.= .41) รองลงมา คือ การพูด-การสื่อสาร/ถามตอบในห้องเรียน
อยู่ในระดับ มากที่สุด ( X = 2.58, S.D.= .47) ส่วนการนาเสนอ/เน้นการพูด อยู่ในระดับมากและ
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X =2.43, S.D.= .56 )
ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 2.88 ,S.D.=.41) เมื่อแยก
พิ จ ารณาตามทั ก ษะการสื่ อ สาร พบว่ า การฟั ง -เข้ าใจและปฏิ บั ติ ต าม อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด และ
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =2.95, S.D.= .39) รองลงมา คือ การพูด-การสื่อสาร/ถามตอบในห้องเรียน
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 2.92, S.D.= .38) ส่วน การนาเสนอ/เน้นการพูด อยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X =2.79, S.D.=.42 )
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ตาราง 4.23 ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะจากการประเมิ น คุ ณ ภาพของนั ก เรี ย นด้ า นทั ก ษะ
การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS ของโรงเรี ย น
ดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ที่
1
2
3
4

1
2
3
4
5

รายการ
ปีการศึกษา 2559
นักเรียน ม.1 มีพื้นฐานความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ต่างกัน
มาก
ควรมีการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ
การปรับพื้นฐานนักเรียนม.1 ม.4 ควนมีการบูรณาการภาษาอังกฤษใน
วิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ด้วย
ควรส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ ในวิชา IS2 ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 (การสื่อสารและการนาเสนอ)ให้มากยิ่งขึ้น
โดยรวม
ปีการศึกษา 2560
นักเรีย นชั้ น ม.1ปี การศึกษาเลื่อนชั้น เป็น ม.2 ปี การศึกษา 2560 มี
พฤติกรรมที่ไม่สนใจการเรียนมากขึ้น
นักเรียนกลุ่มห้องเรียนทั่วไปเป็นนักเรียนที่มีระดับคุณภาพของทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษต่ากว่าห้องเรียนพิเศษ
นักเรียนบางคนเขียนสื่อความได้แต่ไม่กล้าพูด นาเสนอ
ควรส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นพู ด น าเสนอให้ ม ากขึ้ น โดยอาจเขี ย นก่ อ น
นาเสนอจริง
ครูไม่ได้ประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทุกชั่วโมง
โดยรวม

ความถี่

ร้อยละ

2

40.00

1

20.00

1

20.00

1

20.00

5

100.00

2

33.33

2

33.33

1

16.67

1
6

16.67
100.00

จากตาราง 4.23 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุ ณภาพของนักเรียนด้านทักษะ
การสื่ อ สารภาษาอั งกฤษด้ ว ยการจัด การเรีย นรู้รูป แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์
จั งหวัด เชีย งราย ปี ก ารศึ ก ษา 2559 จ านวน 4 รายการ จัด เรียงล าดับ ความถี่สู งสุ ดไปหาต่ าสุ ด
โดยนาเสนอ 3 อันดับแรก คือ นักเรียน ม.1 มีพื้นฐานความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ต่างกันมาก
จานวนความถี่สูงสุด (ความถี่ =2,ร้อยละ=40.00) ข้อเสนอแนะอื่นๆ เช่น ควรมีการปรับพื้นฐานวิชา
ภาษาอั ง กฤษ การปรั บ พื้ น ฐานนั ก เรี ย นม.1 และม.4 ควรมี ก ารบู ร ณาการภาษาอั ง กฤษในวิ ช า
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ด้วย (ความถี่=1,ร้อยละ=20.00) ตามลาดับ
ปีการศึกษา 2560 จานวน 5 รายการ จัดเรียงลาดับความถี่สูงสุดไปหาต่าสุด โดยนาเสนอ
3 อันดับแรก คือ นักเรียนชั้น ม.1ปีการศึกษาเลื่อนชั้ นเป็น ม.2 ปีการศึกษา 2560 มีพฤติกรรมที่ไม่
สนใจการเรียนมากขึ้น และนั กเรียนกลุ่มห้องเรียนทั่วไปเป็นนักเรี ยนที่มีระดับคุณภาพของทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษต่ากว่าห้องเรียนพิ เศษ จานวนความถี่สูงสุด (ความถี่ =2,ร้อยละ=33.33 )
ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ เช่ น นั ก เรี ย นบางคนเขี ย นสื่ อ ความได้ แ ต่ ไ ม่ ก ล้ า พู ด น าเสนอ (ความถี่ =1,
ร้อยละ=16.67) ตามลาดับ
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4.3.2 นั ก เรี ย นได้ รั บ รางวัล ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั งกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากงานสารสนเทศของโรงเรี ย นด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์
เก็บข้อมูลกับกลุ่มให้ข้อมูล ได้แก่ นักเรียนที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา
2559 จานวน 2,765 คน และปีการศึกษา 2560 จานวน 2,748 คน ปรากฏผลดังภาคผนวก ช
และรายละเอียดในตาราง 4.24
ตาราง 4.24 นั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ที่

รายการ

ปีการศึกษา 2559
n=2,765

ปีการศึกษา 2560
n=2,748

ระดับ ระดับ ระดับ รวม ร้อยละ ระดับ ระดับ ระดับ รวม ร้อยละ
ภาค ชาติ นานาชาติ
ภาค ชาติ นานาชาติ

1 รางวัลทีน่ ักเรียน

ได้รับจากการ
เรียนรูร้ ูปแบบ EIS
2 รางวัลทีน่ ักเรียน
ได้ที่ด้าน
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ที่ได้
เรียนรู้รูปแบบEIS
โดยรวม

0

0

2

2 0.0007

0

0

2

2 0.0007

20

9

0

29 0.0104 16

11

0

27 0.0098

20

9

2

31 0.0112

11

2

29 0.0106

16

จากตาราง 4.24 พบว่ า นั ก เรียนได้ รั บ รางวัล ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ปีการศึกษา 2559 รวมจานวน 31 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 0.0112 ปีการศึกษา 2560 รวมจานวน 29 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.0106 โดยปีการศึกษา
2560 รางวัลระดับชาติจานวน 11 รางวัลมากกว่าปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีจานวน 9 รางวัล
4.4 ข้อมูลการวิเคราะห์ผลผลิตด้านความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มีต่อการดาเนิน โครงการพั ฒ นาทั กษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ปรากฏผลดังรายละเอียดในตาราง 4.25 - 4.28
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เก็บรวบรวมจากผลการสอบถามระดับความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัด การเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ปรากฏผลดังในตาราง 4.25 - 4.30 ประกอบด้วย
ตาราง 4.25 กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ระดั บ ความพึ งพอใจต่ อการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาทั กษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้ว ยการจัด การเรียนรู้รูป แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์
จังหวัดเชียงราย
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

1.ครู ผู้ จั ด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้
รูปแบบ EIS
2.นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรม
การจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS
3.ผู้ปกครองนักเรียนของ
4.คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
รวม

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

กลุ่ม
ตัวอย่าง
(คน)

ได้รับ
กลับคืน
(คน)

ร้อยละ

กลุ่ม
ตัวอย่าง
(คน)

ได้รับ
กลับคืน
(คน)

ร้อยละ

53

52

98.11

52

52

100

318

315

99.06

318

314

98.74

318
13
702

317
12
696

99.69
92.31
99.15

318
13
701

316
12
694

99.37
92.31
99.00

จากตาราง 4.25 พบว่า ปีการศึกษา 2559 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ทั้งหมดจานวน 702 คน มีผู้ส่ง
แบบสอบถามกลับคืน จานวน 696 คน คิดเป็นร้อยละ 99.15 และปีการศึกษา 2560 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ทั้งหมดจานวน 701 คน มีผู้ส่งแบบสอบถามกลับคืน จานวน 694 คน คิดเป็นร้อยละ 99.00
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ตาราง 4.26 ระดับความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรี ยนและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้น พื้ น ฐานที่ มีต่ อการด าเนิน โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อสารภาษาอั งกฤษด้ วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
รายการ
1.ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
ดาเนินโครงการ
2.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การดาเนินโครงการ
3.ความพึงพอใจของผู้ปกครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนิน
โครงการ
โดยรวม

X

ปีการศึกษา2559
ระดับ
S.D.

ความพึงพอใจ

X

ปีการศึกษา2560
ระดับ
S.D.

ความพึงพอใจ

4.51

.63

มากที่สุด

4.55

.69

มากที่สุด

4.49

.69

มาก

4.52

.69

มากที่สุด

4.52

.69

มากที่สุด

4.58

.65

มากที่สุด

4.51

.67

มากที่สุด

4.55

.68

มากที่สุด

จากตาราง 4.26 ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พบว่า ปี ก ารศึ ก ษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ( X =4.51
,S.D.=.67 ) และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ( X =4.55,S.D.=.68)
และพบว่า ปีการศึกษา 2560 มีระดับความพึงพอใจสูงกว่าปีการศึกษา 2559
ปี ก ารศึ ก ษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4.51,S.D.=.67) เมื่ อ แยก
พิจ ารณาตามกลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล พบว่า ความพึ งพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานที่ มี ต่ อ การด าเนิ น โครงการ อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด และมี ค่ า เฉลี่ ย สู งที่ สุ ด ( X = 4.52,
S.D.= .69) รองลงมา คือ ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการดาเนินโครงการ อยู่ ในระดับมากที่สุ ด
เช่นกันและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =4.51, S.D.= .63) ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดาเนิน
โครงการอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X =4.49, S.D.= .69 )
ปี ก ารศึ ก ษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4.55,S.D.=.68) เมื่ อ แยก
พิจ ารณาตามกลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจของผู้ ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานที่ มี ต่ อ การด าเนิ น โครงการ อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด และมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด ( X =4.58,
S.D.= .65) รองลงมา คือ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดาเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =
4.55, S.D.= .69) ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดาเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X =4.52, S.D.= .69 )
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4.4.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ผลผลิตด้านความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย
กลุ่มตัวอย่างในการประเมินโครงการครั้งนี้ คือ ครูผู้จัดการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ปีการศึกษา 2559 จานวน 53 คน มีผู้ประเมินส่งแบบประเมินกลับคื นมา จานวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.11 ปีการศึกษา 2560 จานวน 52 คน มีผู้ประเมินส่งแบบประเมินกลับคืนมา จานวน 52
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ปรากฏผลดังภาคผนวก ฉ และรายละเอียดในตาราง 4.27
ตาราง 4.27 ระดั บ ความพึ ง พอใจของครู ที่ มี ต่ อ การด าเนิ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้ว ยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์
จังหวัดเชียงราย
รายการ

1.
2.
3.
4.

5.

6.

ปีการศึกษา 2559
การวางแผนการดาเนินโครงการ
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
เอกสารประกอบการดาเนินโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS
4.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนครู
ไทย(การ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS)
4.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐาน Oxford online placement test ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6
4.4 กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน
5.1 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN
5.2 กิจกรรมย่อยจัดแสดงผลงานนักเรียนและครูในการประชุมระดับ
จังหวัด ภาคและประเทศ
5.3 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันและการนาเสนอ
ผลงานเพื่อการประกวดแข่งขันตามหน่วยงานต่างๆในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
6.1 กิจกรรมย่อยการแสดงผลงานครู นักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ
n=52

4.62
4.55
4.44
4.60
4.66
4.61

0.55
0.61
0.60
0.62
0.58
0.74

มากที่สุด
มากที่สุด

4.52

0.52

มากที่สุด

4.68

0.52

มากที่สุด

4.41
4.41
4.43

0.66
0.66
0.71

มาก
มาก
มาก

4.39

0.68

มาก

4.43
4.43

0.69
0.71

มาก
มาก

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตาราง 4.27 (ต่อ)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.

5.

รายการ

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ
n=52

6.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาบุคลากรกับสถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยที่
ทา MOU
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ
การอานวยความสะดวกและการบริการขณะร่วมโครงการ
การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
การประสานการดาเนินงานกับฝ่ายต่างๆภายในโรงเรียน
การประสานการดาเนินงานกับฝ่ายต่างๆภายนอกโรงเรียน
การวัดและประเมินผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของนักเรียน
การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
โดยรวม
ปีการศึกษา 2560
การวางแผนการดาเนินโครงการ
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
เอกสารประกอบการดาเนินโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน
4.1 กิจกรรมย่อยจัดกิจกรรมแสดงผลงานครูนักเรียนทัง้ ในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน
4.2 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN
4.3 กิจกรรมย่อยการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
5.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS
5.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนครู
ไทย(การ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS)
5.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐาน Oxford online placement test ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6

4.42

0.68

มาก

4.58
4.59
4.55
4.58
4.53
4.45

0.58
0.54
0.64
0.64
0.61
0.69

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.47

0.64

มาก

4.52

0.60

มากที่สุด

4.38

0.65

มาก

4.51

0.63

มากที่สุด

n=52
4.58
4.52
4.50
4.55
4.44

.61
.77
.72
.81
.75

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.51
4.59
4.63
4.66
4.61

.68
.58
.59
.62
.57

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.59

.69

มากที่สุด

157

ตาราง 4.27 (ต่อ)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รายการ

X

5.4 กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
5.5 กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรกับสถาบันการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย สถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยที่ทา MOU ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ
การอานวยความสะดวกและการบริการขณะร่วมโครงการ
การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
การประสานการดาเนินงานกับฝ่ายต่างๆภายในโรงเรียน
การประสานการดาเนินงานกับฝ่ายต่างๆภายนอกโรงเรียน
การวัดและประเมินผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของนักเรียน
การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
โดยรวม

4.70

.68

มากที่สุด

4.57

.60

มากที่สุด

4.46
4.57
4.61
4.55
4.60
4.59

.63
.72
.68
.67
.82
.73

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.44

.82

มาก

4.55

.73

มากที่สุด

4.48

.65

มากที่สุด

4.55

.68

มากที่สุด

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ
n=52

จากตาราง 4.27 ความพึ ง พอใจของครู ที่ มี ต่ อ การด าเนิ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะ
การสื่ อ สารภาษาอั งกฤษด้ ว ยการจัด การเรีย นรู้รูป แบบ EIS ของโรงเรี ยนดารงราษฎร์ส งเคราะห์
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 การวางแผนการดาเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุ ด และ
มีค่าเฉลี่ ย สู งที่สุ ด ( X =4.62, S.D.= .55) รองลงมา คือ กิจกรรมพัฒ นาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4.60, S.D.= .62) ส่ ว นคุ ณ ภาพของนั ก เรี ย นด้ านทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้ว ยการจั ดการเรีย นรู้ รูปแบบEIS อยู่ในระดับ มากและมี ค่าเฉลี่ ยต่าสุ ด ( 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
การจัด การศึกษา อยู่ในระดับ มากที่สุ ดเช่นกัน ( X = 4.61, S.D.= .68) ส่วนการส่งเสริมนัก เรียน
น าความรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูป แบบ EIS ไปใช้ในการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่างๆอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X =4.44, S.D.=.82 )
4.4.2 ข้อมูลการวิเคราะห์ผลผลิตด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนา
ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั งกฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS ของโรงเรี ย นด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559
กลุ่มตัวอย่างในการประเมินโครงการครั้งนี้ คือ นักเรียน ปีการศึกษา 2559 จานวน
318 คน มีผู้ประเมินส่งแบบประเมินกลับคืนมา จานวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 99.06 ปีการศึกษา
2560 จ านวน 318 คน มี ผู้ ป ระเมิ นส่ ง แบบประเมินกลั บ คืนมา จานวน 314 คน คิดเป็ นร้อยละ
98.74 ปรากฏผลดังภาคผนวก ฉ และรายละเอียดในตาราง 4.28
ตาราง 4.28 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒ นาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอั งกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย
รายการ
ปีการศึกษา 2559
1.เอกสารประกอบการดาเนินโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม
2.กิจกรรมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
2.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS
2.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจ้างครูชาวต่างชาติมาสอน
ครูไทย (การ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS)
2.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐาน Oxford online placement test ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6
2.4 กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
3. กิจกรรมการ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS โดยครู
ต่างชาติ
3.1.กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN
3.2.กิจกรรมย่อยจัดแสดงผลงานนักเรียนและครูในการประชุมระดับ
จังหวัด ภาคและประเทศ

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ
n=315

4.43
4.49
4.47
4.50

0.68
0.68
0.71
0.66

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

4.55

0.63

มากที่สุด

4.48

0.66

มาก

4.51

0.69

มากที่สุด

4.53
4.47

0.69
0.69

มากที่สุด
มาก
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ตาราง 4.28 (ต่อ)
รายการ
3.3 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันและการนาเสนอ
ผลงานเพื่อการประกวดแข่งขันตามหน่วยงานต่างๆในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน
4.กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
4.1 กิจกรรมย่อยการแสดงผลงานครู นักเรียนทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน
4.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาบุคลากรกับสถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยที่
ทา MOU
5.สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ
6.การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
7.การวัดและประเมินผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของนักเรียน
8.การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
9.การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
10.คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
โดยรวม
ปีการศึกษา 2560
1.เอกสารประกอบการดาเนินโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม
2.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน
2.1 กิจกรรมย่อยจัดกิจกรรมแสดงผลงานครูนักเรียนทัง้ ในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน
2.2 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN
2.3 กิจกรรมย่อยการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้
3.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
3.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS
3.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนครู
ไทย(การ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS)

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ
n=315

4.53

0.69

มากที่สุด

4.44
4.42

0.74
0.81

มาก
มาก

4.46

0.68

มาก

4.49
4.47
4.42

0.67
0.73
0.69

มาก
มาก
มาก

4.44

0.70

มาก

4.57

0.64

มากที่สุด

4.55

0.63

มากที่สุด

4.49

0.69

มาก

n=314
4.51
4.52
4.52

0.67
0.68
0.70

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.55
4.52
4.50
4.57
4.46

0.64
0.66
0.74
0.69
0.79

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
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ตาราง 4.28 (ต่อ)
รายการ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐาน Oxford online placement test ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6
3.4 กิจกรรมย่อยค่ายค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
3.5 กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรกับสถาบันการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย สถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยที่ทา MOU ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ
การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
การวัดและประเมินผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของนักเรียน
การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
โดยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ
n=314

4.43

0.79

มาก

4.50

0.70

มากที่สุด

4.56

0.70

มากที่สุด

4.51
4.54
4.53

0.65
0.65
0.70

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.49

0.68

มากที่สุด

4.58

0.66

มากที่สุด

4.56

0.63

มากที่สุด

4.52

0.69

มากที่สุด

จากตาราง 4.28 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒ นาทักษะ
การสื่ อ สารภาษาอั งกฤษด้ ว ยการจัด การเรีย นรู้รูป แบบ EIS ของโรงเรี ยนดารงราษฎร์ส งเคราะห์
จังหวัดเชียงราย พบว่า ปี การศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.49 ,S.D.=.69)
และปี ก ารศึ ก ษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ( X =4.52,S.D.=.69 ) และพบว่ า
ปีการศึกษา 2560 มีระดับความพึงพอใจสูงกว่าปีการศึกษา 2559
ปี ก ารศึ ก ษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ ในระดั บ มาก ( X = 4.49,S.D.=.69) เมื่ อ แยก
พิจารณาตามรายการสอบถาม พบว่า การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในชีวิตประจาวัน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
( X =4.57, S.D.= .64) รองลงมา คือ คุณภาพของนักเรียนด้ านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ( X = 4.55, S.D.= .63) ส่วนการวัดและ
ประเมินผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEISของนักเรียน อยู่ในระดับ
มากและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X =4.42, S.D.= .69 )
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ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52 ,S.D.=.69) เมื่อแยก
พิจารณาตามรายการสอบถาม พบว่า การส่ง เสริมนักเรียนนาความรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในชีวิตประจาวัน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
( X =4.58, S.D.= .66) รองลงมา คือ คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจั ดการเรีย นรู้ รูป แบบ EIS อยู่ในระดับมากที่สุ ด ( X = 4.56, S.D.= .63) ส่ วนกิจกรรมพั ฒ นา
คุณภาพการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X =4.50, S.D.=.74 )
4.4.3 ข้อมูลการวิเคราะห์ผลผลิตด้านความพึง พอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการประเมิ น โครงการครั้ ง นี้ ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ประกอบด้ ว ย
ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 318 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน รวมทั้งสิ้น
331 คน มี ผู้ ป ระเมิ น ส่ งแบบประเมิ น กลั บ คื น มา จ านวน 329 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 98.80 และ
ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย ผู้ป กครองนักเรียน จานวน 318 คน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน จ านวน 13 คน รวมทั้ งสิ้ น 331 คน มี ผู้ ป ระเมิ น ส่ งแบบประเมิ น กลั บ คื น มา จ านวน
328 คน คิดเป็นร้อยละ 99.39 ปรากฏผลดังภาคผนวก ฉ และรายละเอียดในตาราง 4.29
ตาราง 4.29 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานที่มีต่อการ
ดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรี ยนรู้รูปแบบ EIS
ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

1.
2.
3.
4.

รายการ

X

การวางแผนการดาเนินโครงการ
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
เอกสารประกอบการดาเนินโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม
กิจกรรมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
4.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS
4.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนครู
ไทย(การ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS)
4.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐาน Oxford online placement test ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6
4.4 กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS

4.55
4.50
4.48
4.53
4.56
4.54

.62
.73
.69
.70
.69
.69

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.51

.73

มากที่สุด

4.53

.70

มากที่สุด

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ
n=329
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ตาราง 4.29 (ต่อ)
รายการ
5. กิจกรรมการ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS โดยครู
ต่างชาติ
5.1 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN
5.2 กิจกรรมย่อยจัดแสดงผลงานนักเรียนและครูในการประชุมระดับ
จังหวัด ภาคและประเทศ
5.3 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันและการนาเสนอ
ผลงานเพื่อการประกวดแข่งขันตามหน่วยงานต่างๆในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน
6. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
6.1 กิจกรรมย่อยการแสดงผลงานครู นักเรียนทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน
6.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาบุคลากรกับสถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยที่
ทาMOU
7. การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
8. การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบEISไปใช้ในการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
9. การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบEISไปใช้ในชีวิตประจาวัน
10. คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบEIS
โดยรวม
ปีการศึกษา 2560
1. การวางแผนการดาเนินโครงการ
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
3. เอกสารประกอบการดาเนินโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม
4. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน
4.1 กิจกรรมย่อยจัดกิจกรรมแสดงผลงานครูนักเรียนทัง้ ในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน
4.2 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN
4.3 กิจกรรมย่อยการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้
5. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
5.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ
n=329

4.46

.70

มาก

4.46
4.51

.74
.68

มาก
มากที่สุด

4.42

.69

มาก

4.49
4.49

.71
.75

มาก
มาก

4.56

.70

มากที่สุด

4.36
4.59

.73
.60

มาก
มากที่สุด

4.62

.59

มากที่สุด

4.61

.68

มากที่สุด

4.52

.69

มากที่สุด

n=328
4.56
4.51
4.49
4.57
4.58

.62
.73
.69
.65
.65

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.57
4.56
4.60
4.59

.65
.66
.62
.61

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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6.
7.
8.
9.

รายการ

X

5.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนครู
ไทย (การ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS)
5.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐาน Oxford online placement test ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6
5.4 กิจกรรมย่อยค่ายค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
5.5 กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรกับสถาบันการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย สถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยที่ทา MOU ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
โดยรวม

4.65

.59

มากที่สุด

4.66

.59

มากที่สุด

4.65

.59

มากที่สุด

4.53

.66

มากที่สุด

4.56
4.62

.70
.60

มากที่สุด
มากที่สุด

4.65

.58

มากที่สุด

4.63

.65

มากที่สุด

4.58

.65

มากที่สุด

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ
n=328

จากตาราง 4.29 ความพึ งพอใจของของผู้ ป กครองและคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้น พื้น ฐานที่มีต่อการดาเนิ น โครงการพัฒ นาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รู ป แบบEIS ของโรงเรี ย นด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์ จั ง หวั ด เชี ย งราย พบว่ า ปี ก ารศึ ก ษา 2559
โดยภาพรวม อยู่ ในระดับ มากที่สุ ด ( X = 4.52 ,S.D.=.69 ) และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม
อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เช่ น กั น ( X =4.58,S.D.=.65 ) และพบว่ า ปี ก ารศึ ก ษา 2560 มี ร ะดั บ
ความพึงพอใจสูงกว่าปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52,S.D.=.69) เมื่อแยก
พิจารณาตามรายการสอบถาม พบว่า การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรี ยนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในชีวิตประจาวัน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
( X =4.62, S.D.= .59) รองลงมา คือ คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอั งกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ( X = 4.61, S.D.= .68) ส่วนการมีส่วน
ร่วมของผู้ ที่ มีส่ วนเกี่ย วข้องกับ การจัดการศึกษา อยู่ในระดับ มากและมีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ด ( X =4.36,
S.D.= .73 )
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ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด ( X = 4.58 ,S.D.=.65) เมื่อแยก
พิจารณาตามรายการสอบถาม พบว่า การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในชีวิตประจาวัน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
( X =4.65, S.D.= .58) รองลงมา คือ คุณภาพของนัก เรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรีย นรู้รูป แบบ EIS อยู่ในระดับมากที่สุ ดเช่นกัน ( X = 4.63, S.D.= .65) ส่ วนเอกสาร
ประกอบการดาเนินโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X =4.49,
S.D.=.69 )
ตาราง 4.30 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการสอบถามความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ที่
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

รายการ
ปีการศึกษา 2559
ครูชาวต่างชาติสามารถให้คาแนะนาด้านการเขียนแผนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษและช่วยกิจกรรมในชั้นเรียนเป็นอย่างดี
นักเรียนชอบสื่อที่นามาจาก YouTube ที่มาจากต่างประเทศ
ควรให้ ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และสร้า งขวั ญ ก าลั ง ใจให้ กั บ ครูแ ละ
นักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียน แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เป็น
ตัวแทนประเทศไทยแข่งเวทีนานาชาติ
ควรมีการแลกเปลี่ยน ประชุมหลังการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
ควรจัดการสอนเสริมภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
ควรบูรณาการภาษาอังกฤษในรายวิชาอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วย
รวม
ปีการศึกษา 2560
ควรประชาสั ม พั น ธ์ผ ลการด าเนิ น งาน ความส าเร็จ ของโครงการให้
สาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง
ควรปรับ กิจกรรมพั ฒ นาบุ คลากรโดยความร่ว มมื อกับ มหาวิท ยาลั ย
ต่างประเทศ เนื่องด้วยใช้งบประมาณสูง
ควรส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที
นานาชาติเพิ่มขึ้น
ครูควรส่งผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมเรียนรู้รูปแบบ EIS ในเวที
ทางวิชาการต่างๆ
ก ารรั บ เชิ ญ เป็ น วิ ท ย าก รให้ กั บ โรงเรี ย น ที่ ส น ใจ ค วรไป ใน
วันหยุดราชการซึ่งเป็นไปเงื่อนไขที่โรงเรียนกาหนด
รวม

ความถี่

ร้อยละ

2

22.22

2

22.22

2

22.22

1
1
1
9

11.11
11.11
11.11
100.00

2

33.33

1

16.67

1
1
1
6

16.67
16.67
16.67
100.00
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จากตาราง 4.30 ปั ญ หาและข้ อเสนอแนะจากการประเมิ น ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะจาก
การสอบถามความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานที่มี
ต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ EIS ของ
โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 จานวน 6 รายการ จัดเรียงลาดับ
ความถี่สูงสุดไปหาต่าสุด โดยนาเสนอ 3 อันดับแรก คือ ครูชาวต่างชาติที่เป็นครูผู้สอนร่วมสามารถให้
คาแนะน าด้ านการเขี ย นแผนการสอนเป็ น ภาษาอั งกฤษและช่ ว ยกิ จ กรรมในชั้ น เรียนเป็ น อย่ างดี
นักเรียนชอบสื่อที่นามาจาก YouTube ที่มาจากต่างประเทศและควรให้การส่งเสริม สนับสนุนและ
สร้างขวัญกาลังใจให้กับครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียน แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เป็น
ตัวแทนประเทศไทยแข่งเวทีนานาชาติ จานวนความถี่สูงสุด (ความถี่ =2, ร้อยละ=22.22) ตามลาดับ
ปีการศึกษา 2560 จานวน 5 รายการ จัดเรียงลาดับความถี่สูงสุดไปหาต่าสุด โดยนาเสนอ 3
อันดับแรก คือ ควรประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน ความสาเร็จของโครงการให้ สาธารณะชนอย่าง
ต่อเนื่อง จานวนความถี่สูงสุด (ความถี่ =2,ร้อยละ=33.33) ข้อเสนอแนะอื่นๆ เช่น ควรปรับกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เนื่องด้วยใช้งบประมาณสูง ควรส่งเสริม
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ในเวทีนานาชาติเ พิ่มขึ้น (ความถี่=1,ร้อยละ=
16.67) ตามลาดับ
ผลการประเมินของโครงการในภาพรวม
ตาราง 4.31 ผลการประเมินของโครงการในภาพรวม
ตัวชี้วัด
1. ผลการประเมินสภาพแวดล้อม
ของโครงการ
2. ผลการประเมินปัจจัยนาเข้า
ของโครงการ
3. ผลการประเมินกระบวนการ
ดาเนินโครงการ
4. ผลการประเมินผลผลิตของ
โครงการ
4.1 ผลการดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรูร้ ูปแบบEIS
4.2 คุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของ
โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย

น้าหนัก
(%)

ผลการวัด
ระดับ/
น้าหนักx เกณฑ์ ผลการ
S.D. ความหมาย/ตัว ตัวคูณ
ผ่าน ประเมิน
(X )

10

4.47

.56

คูณ
4/มาก/.8

10

4.44

.55

4/มาก/.8

8.4

≥6.0

ผ่าน

20

X 2559=4.34
X 2560=4.43

.65
.59

4/มาก/.8
4/มาก/.8

16.0

60

≥12.0
≥38.0

ผ่าน
ผ่าน

20

≥12.0

ผ่าน

60
20

จานวนกิจกรรม
บรรลุ ร้อยละ
100

5/มากที่สุด/1

9.0

≥6.0

ผ่าน
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ตาราง 4.31 (ต่อ)
ตัวชี้วัด
4.2.1 ระดับปฏิบัตคิ ุณภาพ
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ของครูเพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของ
โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย
4.2.2 รางวัลที่ครูผู้จดั
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ได้รับ
4.3 คุณภาพของนักเรียนด้าน
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ของโรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
4.3.1 ระดับคุณภาพของ
นักเรียนด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรูร้ ูปแบบ EIS ของโรงเรียน
ดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย
4.3.2 นักเรียนได้รับรางวัล
ทีเ่ กิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
4.4 ความพึงพอใจต่อการดาเนิน
โครงการของ
-ครู
-นักเรียน
-ผู้ปกครองนักเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มี
ภาพรวม

น้าหนัก
(%)
10

ผลการวัด

น้าหนักx เกณฑ์ ผลการ
ความหมาย/ตัว ตัวคูณ
ผ่าน ประเมิน
คูณ

X ปี59=4.46
X ปี60=4.52

5

รางวัลระดับ
นานาชาติ

10

X ปี59=2.53
X ปี60=2.88

5

รางวัลระดับ
นานาชาติ

10

X ปี59=4.51
X ปี60=4.55

100

ระดับ/

.56
.57

.48
.41

.67
.68

4/มาก/.8
5/มากที่สุด/1.0

10.0

≥6.0

ผ่าน

5/มากที่สุด/1.0

5.0

≥3.0

ผ่าน

5/มากที่สุด/1.0
5/มากที่สุด/1.0

10.0

≥8.0

ผ่าน

5/มากที่สุด/1.0

5.0

≥3.0

ผ่าน

5/มากที่สุด/1.0
5/มากที่สุด/1.0

10.0

≥8.0

ผ่าน

มากที่สุด

93.4

≥64

ผ่าน
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จากตาราง 4.31 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
ได้คะแนนรวม 93.4 จากคะแนนเต็ม 100 เมื่อแยกเป็ นรายตัวชี้วัด พบว่ า ผ่ านเกณฑ์ ทุกตัว ชี้วัด
โดยผลการประเมินผลผลิตของโครงการ ได้คะแนนสูงสุดคือ 60 จากคะแนนเต็ม 60 รองลงมา คือ
กระบวนการ ได้คะแนน 16 จากคะแนนเต็ม 20, สภาพแวดล้อมได้คะแนน 9.0 จากคะแนนเต็ม 10
และปัจจัยนาเข้า ได้คะแนน 8.4 จากคะแนนเต็ม 10 ตามลาดับ
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
บทนี้จะกล่าวถึง สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการประเมินโครงการพัฒนาทักษะ
การสื่ อสารภาษาอังกฤษด้ว ยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์
จังหวัดเชียงราย โดยนาเสนอสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะกล่าวเป็นลาดับ
ดังต่อไปนี้
1.สรุปผลการประเมิน
1.สภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผลศึกษาสภาพปัจจุบัน พบว่า สภาพแวดล้อมภายใน ถือเป็นจุดแข็งและ
สภาพแวดล้อมภายนอก ถือเป็นโอกาส ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับ
มากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความพร้อมของสถานศึกษาในการดาเนินโครงการ
อยู่ ใ นระดั บ มาก ส่ ว นความต้ อ งการจ าเป็ น อยู่ ใ นระดั บ มากและมี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด ปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะ โดยนาเสนอ 3 อันดับแรก ได้แก่ ควรใช้งบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่า โดยลดกิจกรรม
ที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการลง ผู้บริหารควรเน้นย้านโยบายด้านการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน
ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม ตามลาดับ
2.ปัจจัยนาเข้าของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยตัวชี้วัดความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณ
ที่ได้รับการสนับสนุน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมและ
ความชั ด เจนของวิ ธี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมอยู่ ใ นระดั บ มาก ส่ ว นจ านวนและคุ ณ ภาพของบุ ค ลากร
ที่รับผิดชอบ อยู่ในระดั บมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยนาเสนอ 3
อันดับแรก ได้แก่ ปีการศึกษาที่ผ่านมากิจกรรมบางกิจกรรมใช้งบประมาณไม่หมด จึงควรวางแผน
การใช้งบประมาณให้สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรม ควรจัดทาปฏิทินการนิเทศให้ชัดเจนและจัดหา
ครูชาวต่างชาติเพื่อเป็นครูผู้สอนร่วมให้ได้ก่อนเปิดภาคเรียน
3.ความเหมาะสมของกระบวนการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรี ยนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมาก
พบว่า การดาเนินงาน (Do) อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การวางแผน (Plan)
อยู่ในระดับมาก ส่วนการนาผลไปปรับปรุงพัฒนา (Action) อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด ปัญหาและข้อเสนอแนะ ได้แก่ กิจกรรมบางกิจกรรมมีการขอเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ
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ตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งส่งผลต่อการใช้งบประมาณในกิจกรรมอื่น คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ
ควรประชุมวางแผนให้ รัดกุมชัดเจนก่อนเสนอโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปีของ
โรงเรียน และควรพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในแต่รายวิชา เพราะจะได้สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ครูออกแบบไว้และสอดคล้องกับระดับความรู้ทักษะของนักเรียน และปีการศึกษา 2560
อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยพบว่า การดาเนินงาน (Do) อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
รองลงมา ได้แก่ การวางแผน (Plan)และการติดตามประเมินผล (Check) อยู่ในระดับมาก ส่วนการนา
ผลไปปรับปรุงพัฒนา(Action) อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ปัญหาและข้อเสนอแนะ
โดยน าเสนอ 3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ ควรให้ ค รู ผู้ ส อน EIS ทุ ก คนได้ มี โ อกาสไปแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
กับสถาบันทางการศึกษาที่โรงเรียน MOU ในต่างประเทศ เพื่อสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์
จ านวนความถี่สู งสุ ด รองลงมาคือ ควรสนับสนุนงบประมาณให้กับ นักเรียนที่ไปแข่งขันโครงงาน
วิ ท ยาศาสตร์ เพราะถื อ ว่ า เป็ น กิ จ กรรมที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู้ แ บบ EIS ด้ ว ยและคณะกรรมการ
ดาเนินงานกิจกรรม ต่าง ๆ ควรมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างสม่าเสมอ
4.ผลผลิ ตของโครงการพัฒ นาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้ว ยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการประเมิน เมื่อแยกเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ผลการดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้คะแนนสูงสุด รองลงมา คือ คุณภาพการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู
เพือ่ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์ จั ง หวั ด เชี ย งราย และคุ ณ ภาพขอนั ก เรี ย นด้ า นทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษด้ ว ย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายและความพึงพอใจ
ของครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการด าเนิน
โครงการ ตามลาดับ แยกตามด้านที่พิจารณา ดังนี้
4.1 ผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559
เมื่ อ พิ จ ารณาแยกกิ จ กรรมหลั ก พบว่ า กิ จ กรรมหลั ก ตามโครงการจ านวน 3 กิ จ กรรมหลั ก
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ จ านวน 3 กิ จ กรรมหลั ก เมื่ อ แยกพิ จ ารณาแยกรายกิ จ กรรมย่ อ ย พบว่ า
กิจกรรมย่อย จานวน 9 กิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่กาหนด 9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 และ
ปี ก ารศึ ก ษา 2560 เมื่ อ พิ จ ารณาแยกกิ จ กรรมหลั ก พบว่ า กิ จ กรรมหลั ก ตามโครงการจ านวน
3 กิจกรรมหลัก บรรลุวัตถุประสงค์ จานวน 3 กิจกรรมหลัก เมื่อแยกพิจารณาแยก รายกิจกรรมย่อย
พบว่า กิจกรรมย่อย จานวน 9 กิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่กาหนด 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 88.89
โดยกิจกรรมย่อยที่ไม่บรรลุเป้าหมายที่กาหนด คือ กิจกรรมย่อยที่ 1.2 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand
ASEAN
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4.2 คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ระดั บ การปฏิ บั ติ ข องครู ด้ า นจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด เชียงราย
ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
และพบว่าปีการศึกษา 2560 มีระดับคุณภาพสูงกว่าปีการศึกษา 2559 เมื่อแยกเป็น
ราย
ปีการศึกษา พบว่า
ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า ใช้
ค าศั พ ท์ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าที่ ส อน อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด
รองลงมา คือ ใช้ประโยคคาถามสั้นๆง่ายๆในการสนทนา ตั้งคาถาม ให้นักเรียนตอบ อยู่ในระดับมาก
ส่วนการส่งเสริมนักเรียนแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด ปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยนาเสนอ 3 อันดับแรก ได้แก่ ควรจัดทาเอกสารประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ครูควรจัดทา และ
เลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับ กิจกรรมในรายวิชาของตนเองและครูควรใช้คาถามสั้นๆ ง่าย ๆ ซ้า ๆ
เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยก่อนที่จะใช้ประโยคที่มีความยากเพิ่มขึ้น
ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า
ใช้คาศัพท์เป็ น ภาษาอังกฤษที่เกี่ย วข้องกับวิชาที่สอน อยู่ในระดับมากที่สุ ดและมีค่าเฉลี่ ยสูงที่สุด
รองลงมา คือ ใช้ประโยคคาถามสั้นๆง่ายๆในการสนทนา ตั้งคาถาม ให้นักเรียนตอบ อยู่ในระดับมาก
ส่วนการส่งเสริมนักเรียนนาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด
ปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยนาเสนอ 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูควรถามและส่งเสริมนักเรียนให้ ตอบ
คาถามเป็ น ภาษาอังกฤษอย่ างต่อเนื่อง และสร้างขวัญกาลังใจโดยการกล่าวชมเชยและเสริมแรง
ทางบวกให้มากขึ้น ครูควรให้เวลาทากิจกรรมให้มากขึ้น
ด้านรางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS ได้ รั บ ปี ก ารศึ ก ษา 2559 จ านวน 14 รางวั ล คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26.42
ปีการศึกษา 2560 จานวน 33 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 63.46 โดยปีการศึกษา 2560 ได้ รับรางวัล
มากกว่าปีการศึกษา 2559
4.3 คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา
2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดและปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นกัน และพบว่า ปีการศึกษา 2560 มีระดับคุณภาพสูงกว่าปีการศึกษา 2559 เมื่อ แยกพิจารณา
เป็นปีการศึกษา พบว่า
ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณารายระดับชั้น
พบว่ า ม.5 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด รองลงมา คื อ ม.4
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ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน ส่วน ม.1 ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมากและ
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด เมื่อแยกตามทักษะการสื่อสาร พบว่า การฟัง -เข้าใจและปฏิบัติตาม อยู่ในระดับมาก
ที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การพูด -การสื่อสาร/ถามตอบในห้องเรียน อยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด เช่ น กั น ส่ ว นการน าเสนอ/เน้ น การพู ด อยู่ ใ นระดั บ มากและมี ค่ า เฉลี่ ยต่ าสุ ด ปั ญ หาและ
ข้ อ เสนอแนะโดยน าเสนอ 3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ นั ก เรี ย น ม.1 มี พื้ น ฐานความรู้ แ ละทั ก ษะด้ า น
ภาษาอังกฤษที่ต่างกันมาก ควรมีการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ การปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ
ม.4 ควรมีการบูรณาการภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ด้วย
ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณารายระดับชั้น
พบว่า ม.5ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้นเป็น ม.6 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด รองลงมา คือ ม.4 ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้นเป็น ม.5 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับ
มากที่สุดเช่นกัน ส่วน ม.2 ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้นเป็น ม.3 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมาก
และมีค่าเฉลี่ยต่าสุด เมื่อแยกตามทักษะการสื่อสาร เมื่อแยกพิจารณาตามทักษะการสื่อสาร พบว่า
การฟัง-เข้าใจและปฏิบัติตาม อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การพูด -การ
สื่อสาร/ถามตอบในห้องเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการนาเสนอ/เน้นการพูด อยู่ในระดับมาก
ที่สุดเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ปัญหาและข้อเสนอแนะโดยนาเสนอ 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนชั้น
ม.1 ปีการศึกษาเลื่อนชั้นเป็น ม.2 ปีการศึกษา 2560 มีพฤติกรรมที่ไม่สนใจการเรียนมากขึ้น และ
นักเรียนกลุ่มห้องเรียนทั่วไปเป็นนักเรียนที่มีระดับคุณภาพของทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษต่ากว่า
ห้องเรียนพิเศษ นักเรียนบางคนเขียนสื่อความได้แต่ไม่กล้าพูด นาเสนอ
นักเรียนได้รั บรางวัลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จั ดการเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS ปี การศึกษา 2559 รวมจานวน 31 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.0112
ปีการศึกษา 2560 รวมจานวน 29 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.0105 โดยปีการศึกษา 2560 รางวัล
ระดับชาติจานวน 11 รางวัลมากกว่าปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีจานวน 9 รางวัล
4.4 ด้านความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน และพบว่า ปี
การศึกษา 2560 ระดับความพึงพอใจสูงกว่าปีการศึกษา 2559 โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาตามกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่ อ การ
ดาเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อ
การดาเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดาเนิน
โครงการ อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ปัญหาและข้อเสนอแนะโดยนาเสนอ 3 อันดับแรก
ได้ แ ก่ ครู ช าวต่ า งชาติ ที่ เ ป็ น ครู ผู้ ส อนร่ ว มสามารถให้ ค าแนะน าด้ า นการเขี ย นแผนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษและช่วยกิ จกรรมในชั้นเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนชอบสื่อที่นามาจาก You Tube ที่มา
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จากต่างประเทศและควรให้การส่งเสริม สนับสนุนและสร้างขวัญกาลังใจให้กับครูและนักเรียนที่เป็น
ตัวแทนของโรงเรียน แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งเวทีนานาชาติ
ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาตามกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนิน
โครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
ดาเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดาเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุดเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ปัญหาและข้อเสนอแนะโดยนาเสนอ 3 อันดับแรก ได้แก่
ควรประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน ความสาเร็จของโครงการให้สาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง ควรปรับ
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เนื่องด้วยใช้งบประมาณสูง
ควรส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีนานาชาติเพิ่มขึ้น
สรุป ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ได้คะแนนรวม 93.4 จากคะแนนเต็ม 100 เมื่อแยกเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุก
ตั ว ชี้ วั ด โดยผลผลิ ต ของโครงการ ได้ ค ะแนนสู ง สุ ด คื อ 60 จากคะแนนเต็ ม 60 รองลงมา คื อ
กระบวนการ ได้คะแนน 16 จากคะแนนเต็ม 20, สภาพแวดล้อม และปัจจัยนาเข้า ได้คะแนน 8.4
จากคะแนนเต็ม 10 ตามลาดับ
2.อภิปรายผลการประเมิน
1.สภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน
พบว่า สภาพแวดล้ อมภายใน ถือเป็นจุดแข็ง แต่ พบจุดอ่ อนจากการศึ ก ษา ได้แก่ ด้านบุคลากร
เนื่องมาจากครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอน ยังขาดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวัดและประเมินระดับ
คุณภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน ส่งผลให้ผลการประเมิน ที่ได้ไม่สามารถระบุ
ระดับคุณภาพที่ชัดเจนของนักเรียนได้ และครูบางคนยังขาดความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบEIS ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง ขาดกระบวนการนิเทศ
กากับ ติดตาม เพื่อให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือ อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็นระบบ
ด้ า นผลการประเมิ น สภาพแวดล้ อ มภายใน ยั ง พบว่ า ทั ก ษะของบุ ค ลากร(Skill) ที่ เ ป็ น จุ ด อ่ อ น
เนื่องมาจาก เพิ่งมาปฏิบัติงาน รวมถึงเพิ่งเข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้ขาดทักษะในการดาเนินงานใน
โครงการและการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS จึงส่งผลให้
ผลการทดสอบ O-NET ม.3 ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558 สาระภาษาเพื่อการสื่ อสาร เท่ากับ
37.00 จากเป้ าหมายของโรงเรี ยน คือ 50.00 และผลการทดสอบ O-NET ม.6 ภาษาอังกฤษ ปี
การศึกษา 2558 สาระภาษาเพื่อการสื่อสารได้เท่ากับ 36.62 จากเป้าหมายของโรงเรียน คือ 50.00
และผลการประเมินที่พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอก ถือเป็นโอกาสทุกรายการประเมิน เช่น โรงเรียนมี
ที่ตั้งกลางเมือง เป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขัน ในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใช้การสอบแข่งขัน
ผู้ปกครองของนักเรียนมีความพร้อมที่จะให้การส่งเสริมสนั บสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆของ
โรงเรียน รวมถึงนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดเอื้อสาหรับการดาเนินการ เป็นต้น ซึ่งการดาเนินการ
สอดคล้องกับ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544:166) ที่ได้กล่าวถึงการประเมิน สภาวะแวดล้อมหรือการ
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ประเมินบริบท เป็นการประเมินความจาเป็นเพื่อ กาหนดโครงการ ประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆที่นาไปสู่ทิศทางและวัตถุประสงค์ของโครงการ จากผลการ
ประเมินโดยภาพรวมด้านสภาพแวดล้อม พบว่าอยู่ในระดับมาก แสดงว่า โครงการมีความสาคัญและ
จาเป็น วัตถุประสงค์มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมกับ
การด าเนิ น โครงการซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ สมคิ ด พรมจุ้ ย (2544 : 55 - 58) และ
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544:166) ที่กล่าวถึงการประเมินสภาวะแวดล้อมหรือการประเมินบริบ ทว่า
ช่วยในการกาหนดวัตถุประสงค์และความเป็นไปได้ของโครงการ จากการประเมิน พบว่า ตัวชี้วัด
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่เป็นเช่นนี้
อาจเนื่องมาจาก โครงการมีการกาหนดวัต ถุประสงค์และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน สอดคล้ องกับ
ความต้องการของโรงเรียน สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และต้องการมีทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งสอดคล้องกับเยาวดี วิบูลย์ศรี
(2544:78) ได้ ก ล่ า วว่ า โครงการจะต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ จุ ด มุ่ ง หมาย นโยบายและ
มาตรการของหน่ ว ยงานนั้ น ๆ อี ก ทั้ ง โครงการที่ ด าเนิ น การยั ง มี ลั ก ษณะเป็ น โครงการที่ ดี คื อ
มี ร ายละเอี ย ดของวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายชั ด เจน มี ค วามเป็ น ไปได้ สู ง สาระของโครงการ
มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เช่น วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา กิจกรรมหรือวิธีการดาเนินงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ส่วนความต้องการจาเป็นอยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
เนื่องจากโรงเรียนต้องการจัดการศึกษาโดยเตรียมนักเรียนให้พร้ อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ รองรับการออกสู่ ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพในอนาคตและ
โรงเรียนมีศักยภาพด้านการจัดการเรียนการรู้ด้านภาษา เนื่องจากโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
เป็นโรงเรียนสตรีประจาจังหวัด จึงมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียรู้และส่งเสริมความสามารถ
ด้ า นภาษาอั ง กฤษให้ กั บ นั ก เรี ย นอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตลอดมา อี ก ทั้ ง โครงการยั ง สอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและโรงเรียน
ซึ่งโครงการได้ส่งเสริม พัฒนานักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความสามารถ
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (แผนกพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
,2558 : 7) ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพและเทียบเคียงมาตรฐานสากลตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ได้
ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะ คื อ ควรใช้ ง บประมาณที่ ไ ด้ รั บ อย่ า งคุ้ ม ค่ า โดยลดกิ จ กรรม
ที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการลง อาจเกิดจากกิจกรรมย่อยตามโครงการปีการศึกษา
2558 มีลักษณะกิจกรรมใกล้เคียงกัน เช่น ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษ กับค่ายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ EIS และวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมทั้งสองกิจกรรม
ใกล้ เ คี ย งกั น คื อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ อี ก ทั้ ง การวั ด ระดั บ ทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษที่เกิดจากกิจกรรมไม่ชัดเจน จึงส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอแนะให้มีการปรับ ลดกิจกรรม
ดังกล่าว และข้อเสนอที่มีค่าความถี่รองลงมาคือ ผู้บริหารควรเน้นย้านโยบายด้านการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้มีข้อเสนอให้ฝ่ายบริหารเน้นย้า
นโยบายด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ คณะกรรมการดาเนินโครงการ
ได้ จั ด ท ารายงานเสนอผู้ อ านวยการและขอความอนุ เ คราะห์ ผู้ อ านวยการและรองผู้ อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการให้มีการดาเนินการในปีการศึกษา 2559 ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
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ได้เน้นย้าครูในด้านดังกล่าวในการประชุมครูประจาเดือนของโรงเรียนและการประชุมคณะกรรมการ
บริหารฝ่ายวิชาการประจาสัปดาห์ เพื่อเป็นการกระตุ้น เน้นย้า ให้ครูเกิดความรู้ เข้าใจ และตระหนัก
ถึงหลักการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ที่เป็นการบูรณาการภาษาอังกฤษ โดยใช้ กิจกรรมการเรียนรู้
แบบ SSF ซึง่ S มาจากคาว่า Short คือ การใช้ประโยคสั้นๆ S ย่อมาจาก Simple คือ การใช้ประโยค
ง่ายๆ และ F มาจากคาว่า Familiar คือ การใช้ประโยคจนคุ้นเคย ไม่สร้างความเครียดในการเรียน
ให้ กั บ ครู แ ละนั ก เรี ย น โดยเป้ า หมายโรงเรี ยนคื อ ทั ก ษะที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของนั ก เรี ยน และพั ฒ นาระบบ
ด้ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ให้ มี ค วามเร็ ว สะดวกในการใช้ ง าน และให้ บ ริ ห ารอย่ า งเพี ย งพอ เพื่ อ อ านวย
ความสะดวกครูในการพัฒนาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้รูปแบบ EIS เพื่อให้มีความพร้อมก่อนการดาเนินโครงการในปีการศึกษา 2559
2.ปัจจัยนาเข้าของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รู ป แบบ EIS ของโรงเรี ย นดารงราษฎร์ส งเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จากผลการประเมิน พบว่า
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากผลการประเมินแสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมและเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับ แนวคิดของ รัตนะ บัวสนธ์
(2540 : 110 - 112) ที่ได้กล่าวถึงการประเมินโดยรูป จาลองแบบซิปป์ (CIPP Model) ด้าน Input
Evaluation: การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ซึ่งกล่าวว่า การประเมินปัจจัยเบื้องต้นจาเป็น
สาหรับการนามาใช้ในการดาเนินโครงการ กาลังคนหรือจานวนบุคลากรที่ต้องใช้ งบประมาณและ
แหล่งเงินทุนสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ อาคาร สถานที่ เครื่องมือและครุภัณฑ์ การประเมินปัจจัย
เบื้ อ งต้ น จะช่ ว ยในการพั ฒ นาและตั ด สิ น ใจว่ า โครงการนั้ น ๆ มี ค วามเหมาะสมและเป็ น ไปได้
ในทางปฏิ บั ติ ที่ จ ะท าให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการหรื อ ไม่ แ ละช่ ว ยให้ เ กิ ด การวางแผน
การจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม จากการประเมิน พบว่า ตัวชี้วัดความเพียงพอและความเหมาะสม
ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เนื่องมาจากได้รับการ
จัดสรรงบงบประมาณเป็นไปตามที่ได้เสนอไว้ในโครงการ ด้านความเหมาะสมและความชัดเจนของ
วิธีการดาเนินกิจกรรมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากโครงการได้กาหนดรายละเอียดการ
ด าเนิ น การ ระยะเวลา ขั้ น ตอนการด าเนิ น โครงการ พร้ อ มทั้ ง ได้ ก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการดาเนินโครงการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
โครงการ ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่ าวได้พิจารณาบุคลากรเพื่อร่ว มดาเนินโครงการให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน ส่งผลให้มีระดับความเหมาะสม
อยู่ ในระดับ มากที่สุ ดดังกล่ าว รองลงมา คือ ความเหมาะสมและความชัดเจนของวิธีการด าเนิ น
กิจกรรม อยู่ในระดับมาก เนื่องมาจาก ก่อนการเสนอโครงการคณะกรรมการดาเนินโครงการได้ร่วม
ประชุมวางแผนการดาเนินการ ได้ร่วมกันกาหนดขั้นตอนกิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย พร้อมทั้งร่วมกัน
กาหนดขั้นตอนกระบวนการดาเนินกิจกรรมอย่างชัดเจน (แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2559 โรงเรียน
ด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์ . 2559: 675) ส่ ง ผลให้ มี ร ะดั บ ความเหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ มากดั ง กล่ า ว
ส่วนจานวนและคุณภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบอยู่ในระดับมากเช่นกันแต่พบว่ามีค่าเฉลี่ยต่าสุด
อาจเนื่ องมาจากคณะกรรมการดาเนินโครงการมีจานวนเพี ยงพอและเหมาะสม คณะกรรมการ
สามารถดาเนินโครงการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แต่ด้านครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS นั้นพบว่า ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
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และคอมพิวเตอร์ ยังมีระดับความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ระดับปานกลางเท่านั้น
ยั ง มี ค วามต้ อ งการพั ฒ นาด้ า นภาษาอั ง กฤษ อี ก ทั้ ง ยั ง ขาดความมั่ น ใจในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
ในการจัดกิจกรรมในรายวิชาของตน จึงอาจเป็นสาเหตุให้มีค่าเฉลี่ยต่าสุดดังกล่าว
จากการประเมิ น ปั จ จั ย น าเข้ า พบปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะ คื อ ปี ก ารศึ ก ษา 2558
มีบางกิจกรรมใช้งบประมาณไม่หมด จึงควรวางแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
กิจกรรม ควรจัดทาปฏิทินการนิเทศให้ชัดเจน และ จัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อเป็นครูผู้สอนร่วมให้ได้
ก่อนเปิดภาคเรียน อาจเนื่องมาจากในปีการศึกษา 2558 มีกิจกรรมที่ใช้งบประมาณไม่เป็นไปตาม
โครงการ เช่น กิจกรรมการพัฒนาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS ใช้งบประมาณไม่
หมดทาให้มีเงินเหลือ เนื่องด้วยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่ได้ดาเนินการใช้เงินพัฒนาสื่อซึ่งเป็น
เอกสารประกอบการสอน แต่ครูพัฒนาสื่อโดยใช้การคัดเลือก เลือกใช้สื่อทางออนไลน์ ส่งผลให้การใช้
งบประมาณไม่เป้นไปตามแผน และพบว่ากิจกรรมของทางโรงเรียนมีจานวนมาก ส่งผลให้กิจกรรม
ซ้อนทับกัน ช่วงเวลาที่ทากิจกรรมตรงกัน อีกทั้งสถานที่ของโรงเรียนไม่เพียงพอ ถึงแม้จะติดต่อขอใช้
สถานที่ภายนอกแต่ยังไม่ได้รบความสะดวกและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม จึงจาเป็นต้องตัดลด
บางกิจกรรมลงและบูรณาการกับกิจกรรมอื่น ๆ ของโครงการ ส่งผลให้งบประมาณไม่เป็นไปตามที่
กาหนดไว้
3.กระบวนการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รู ป แบบ EIS ของโรงเรี ย นด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์ จั ง หวั ด เชี ย งราย พบว่ า ปี ก ารศึ ก ษา 2559
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า ใช้คาศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดรองลงมา คื อ ใช้ประโยคคาถาม
สั้ น ๆง่ายๆในการสนทนา ตั้งคาถาม ให้ นักเรียนตอบ อยู่ในระดับมาก ส่ ว นการส่ งเสริมนักเรี ย น
ให้นาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด พบว่า ปีการศึกษา 2559
และปีการศกึกษา 2560 ผลการประเมินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ย
ความเหมาะสมสูงกว่าปีการศึกษา 2559 นั้นแสดงว่า กระบวนการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม
เป็นไปตามลาดับขั้นตอน กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับตามแนวคิดของ
รั ต นะ บั ว สนธ์ (2540 : 110 - 112) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง การประเมิ น โดยรู ป จ าลองแบบซิ ป ป์ (CIPP
Model) ด้าน Process Evaluation ซึ่งได้กล่าวว่า การประเมินกระบวนการดาเนินงานของโครงการ
เป็นการประเมินเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมของโครงการ การนาปัจจัยเบื้องต้นมาใช้ได้เหมาะสม
เพียงใด เป็นไปตามลาดับขั้นตอนหรื อไม่ กิจกรรมที่จัดขึ้นบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรื อ
มีอุปสรรคใด ๆ เกิดขึ้น เพื่อจะนาผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้รัดกุมและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ สมคิ ด พรมจุ้ ย (2544 : 55 - 58) ที่ ด าเนิ น การประเมิ น
กระบวนการ (Process Evaluation) ซึง่ ประเมินระหว่างดาเนินโครงการ โดยได้เก็บรวบรวมข้อดีและ
ข้ อ บกพร่ อ งของการด าเนิ น งานตามขั้ น ตอนต่ า ง ๆ ไว้ แ ละเพื่ อ ใช้ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
ตามโครงการ
ผลการประเมินกระบวนการดาเนินโครงการ ปีการศึกษา 2559 พบปัญหาและข้อเสนอแนะ
ได้แก่ กิจกรรมบางกิจกรรมมีการขอเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งส่งผลต่อ
งบประมาณกิจกรรมอื่น คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการควรประชุมวางแผนให้รัดกุมชัดเจนก่อน
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เสนอโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากในการจัด
กิจกรรมบางกิจกรรมมีการปรับช่วงเวลาในการดาเนินการ เนื่องด้วยกิจกรรมซ้อนทับกับกิจกรรมของ
โรงเรี ย น ถึ ง แม้ ใ นปี ก ารศึ ก ษา 2559 ได้ น าปฏิ ทิ น การด าเนิ น โครงการเข้ า ร่ ว มลงในปฏิ ทิ น การ
ดาเนินงานของโรงเรียนแล้วก็ตาม แต่พบว่าในช่วงปีการศึ กษา 2559 มีนโยบายจากหน่วยงานต้น
สังกัด ที่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ จึงมีความจาเป็นให้ต้องเลื่อนกิจกรรมบางกิจกรรมของ
โครงการออกไปและมี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามช่ ว งเวลาในการด าเนิ น การ อี ก ทั้ ง
มีความจาเป็นต้องใช้สถานที่ ภายนอกโรงเรียน ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุ ที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า ว และยั ง มี ข้ อ เสนอแนะให้ พั ฒ นาเอกสารประกอบการสอน
ในแต่รายวิชา เพราะจะได้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูออกแบบไว้และสอดคล้องกับระดับ
ความรู้ทักษะของนักเรียน อาจเนื่องมาจากครูเห็นความสาคัญจาเป็น ที่นักเรียนสามารถนาไปใช้
ในการเตรียมความพร้อมการเรียนและสามารถใช้ในการทบทวนหลังเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
นิเทศแบบเยี่ยมชั้นเรียน ครูได้เสนอว่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมของครูมีความสาคั ญและ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถให้นักเรียนได้มีโอกาสได้กลับไปทบทวนความรู้และถือเป็นกระตุ้นให้ครู
ต้องใช้เอกสารดังกล่าวในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS ในรายวิชาของตน จึงอาจเป็นเหตุผล
ให้ได้รับข้อเสนอแนะดังกล่าว
จากผลการประเมิ น กระบวนการด าเนิ น โครงการปี ก ารศึ ก ษา 2560 พบปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรให้ ครู ผู้ ส อน EIS ทุกคนได้มีโ อกาสไปแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้กั บสถาบั น ทาง
การศึกษาที่โรงเรียน MOU ในต่างประเทศ เพื่อสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจาก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาครู ซึ่งถือเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒ นา
คุ ณ ภาพการการจั ด การศึ ก ษาและมี ข้ อ เสนอให้ ส นั บ สนุ น งบประมาณในการแข่ ง ขั น โครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ เนื่องด้วยการแข่ง ขันดังกล่ าวเป็นการใช้ภาษาอังกฤษในการเรี ยนรู้
ซึ่งถือเป็นผลของการจัดการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS เช่นกัน ส่วนข้อเสนอให้คณะกรรมการควรมี
การพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนสม่าเสมอ อาจเกิดจากไม่ได้จัดชั่วโมงสาหรับการประชุมเป็นการเฉพาะ
จะประชุมกันเป็นการเฉพาะก่อนการดาเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อเตรียมดาเนินกิจกรรมและ
ประชุมเพื่อร่ ว มกัน สรุ ป ผลการดาเนินการ โดยยังขาดการประชุมเพื่อปรึกษาระหว่างดาเนินการ
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้มีข้อเสนอแนะดังกล่าว
4.ผลผลิตของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอัง กฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
นั้นแสดงว่า ผลผลผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ
รัตนะ บัวสนธ์ (2540 : 110 - 112) ที่ได้กล่าวถึงการประเมินโดยรูปจาลองแบบซิปป์ (CIPP Model)
ด้าน Product Evaluation ที่กล่าวถึง การประเมินผลผลิตของโครงการ เป็นการประเมินเกี่ยวกับผล
ที่ได้รับทั้งหมดจากการดาเนินโครงการว่าได้ผลมากน้อยเพียงไร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ที่กาหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลผลิตจะนาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือตัวบ่งชี้ที่กาหนด
ไว้ จึงเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ การประเมินในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ตัดสินใจปรับปรุง ขยายหรือล้มเลิกโครงการ และสอดคล้องกับ สมคิด พรมจุ้ย (2544 : 55 - 58)
ไ ด้ ก ล่ า ว ว่ า ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต า ม รู ป จ า ล อ ง แ บ บ ซิ ป ป์ (CIPP Model) ข อ ง ส ตั ฟ เ ฟิ ล บี ม
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ด้านการประเมินผลผลิต(Product Evaluation : P) โดยกล่าวว่า เป็นการประเมินเพื่อดูว่าผลที่เกิดขึ้น
เมื่อสิ้ น สุ ดโครงการได้ เป็ น ไปตามวัต ถุประสงค์ ที่ กาหนดไว้ห รื อตามที่ค าดหวั ง ไว้ห รื อ ไม่ เพียงไร
โดยอาศัย ข้ อ มูล จากการรายงานที่ ไ ด้จ ากการประเมิน สภาวะแวดล้ อ มและกระบวนการร่ ว มกั น
จากผลการประเมิ น โครงการในครั้ ง นี้ พบว่ า บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้
ผลการประเมินแยกด้าน ดังนี้
4.1 การดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรี ย นรู้ แบบ EIS ของโรงเรี ย นดารงราษฎร์ส งเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ทุ ก กิ จ กรรม อาจเนื่ อ งมาจาก คณะกรรมการด าเนิ น การตามขั้ น ตอนที่ ว างแผนไว้
ทุกประการ อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้ทีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการทุกขั้นตอน ร่วมกับฝ่าย
ผู้ บ ริ ห ารของโรงเรีย นทั้งผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้ อานวยการสถานศึกษามีส่ วนร่วมในการ
ดาเนินการ เช่น ร่วมกิจกรรมตามโครงการทุกกิจกรรม การสร้างขวัญกาลังใจในการดาเนินกิจกรรม
และได้ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งผลให้
กิจกรรมตามโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ รวมทั้งการนาเสนอข้อมูลที่ได้นาสู่การตัดสินใจ
ของคณะกรรมการด าเนิ น โครงการและผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการพิ จ ารณา ด าเนิ น การต่ อ และ
การพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับการวิจัยของ อรวรรณ รังสัย (2561:72)
ที่พัฒ นารู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ยนในโครงการจัดการเรียนการสอนสองภาษาของสถานศึกษา
ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพบว่ามีแนวทางในการดาเนินโครงการ ได้แก่ มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการบริหารงาน บริหารวิชาการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมบุคลากร
ให้ เข้ ารั บ การอบรมพัฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อง จัดสรรบุคลากรให้ เพียงพอและมีความรู้ความสามารถ
ตรงตามวิช าที่ส อน จั ด ทาปฏิ ทิน การปฏิบัติง านโรงเรียน มีแผนการกากับติดตาม และจัดบริบท
บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบ คุ้มค่าและ
คุ้ ม ทุ น และใช้ ก ารบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มโดยจั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ทั้ ง ด้ า นภาษาและ
วั ฒ นธรรมมี ก ารประสานงานกั บ ผู้ ป กครองเพื่ อ ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นให้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ อย่ า ง
เต็ ม ศั ก ยภาพ และการประเมิ น ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ ที่ ส มหวั ง พิ ธิ ย านุ วั ฒ น์ (2544 : 92-93)
ที่ได้กล่าวถึง สาคัญของการประเมิน ว่าช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการหรือ
อนาคตของโครงการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณะกรรมการดาเนินโครงการได้นาผลการดาเนินการ
ปีการศึกษา 2559 มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการดาเนินโครงการในปีการศึกษา 2560 ส่งผลให้
กิจกรรมตามโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม
4.2 คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา
2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า ใช้คาศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าที่ ส อน อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด อาจเนื่ อ งมาจากครู ทุ ก วิ ช า
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ที่จัดกิจกรรมขั้นเริ่มต้นจะใช้คาศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน พร้อมทั้งครูได้จัดทา
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมในรายวิชาของตน รองลงมา คือ การใช้ประโยคคาถามสั้นๆ ง่ายๆ
ในการสนทนา ตั้งคาถาม ให้นักเรียนตอบ เนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูใช้คาศัพท์และ
ใช้ประโยคคาถามสั้นๆง่ายๆในการสนทนา ตั้งคาถาม ให้นักเรียนตอบ โดยใช้คาศัพท์ที่ได้กาหนดไว้ใน
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดกิจกรรม
ในทุกชั่วโมง เป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุ ด หลังการจัดกิจกรรมในแต่ล ะชั่วโมง ครูได้กระตุ้นส่งเสริ ม ให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ จากผลการประเมินดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการ
เรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด ของบลู ม (Bloom's Taxonomy) บลู ม (Bloom, 1956) ที่ ไ ด้ เ สนอแนวคิ ด ว่า
ทักษะในระดับ ล่ าง คือ การจ าและความเข้าใจ เช่น การจดจาคาศัพท์ใหม่และเข้าใจวลี พื้นฐาน
ถือเป็นทักษะที่สามารถปฏิบัติได้ง่ายสุด ส่วนส่งเสริมนักเรียนแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการนิเทศการสอนของครู ที่พบว่า
ครูจะกระตุ้นส่งเสริม นั กเรียนในการถาม ตอบ และแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมในแต่ล ะชั่ว โมง
แต่ช่วงเวลาที่ดาเนินการจะเป็นระยะสั้นๆ ที่เป็นนี้อาจเกิดจากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
ที่กาหนดเวลาของขั้นตอนการพัฒนาทักษะน้อยเกินไป และด้วยลักษณะกิจกรรมมีความจาเป็นต้องให้
เวลานั ก เรี ย นได้ คิ ด เรี ย บเรี ย งความรู้ ที่ เ ป็ น ภาษาไทยมาเป็ น ภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ ใช้ ใ นการตอบ
การนาเสนอ จึงมีความจาเป็นต้องใช้เวลามากกว่าที่ครูกาหนดไว้ ส่งผลให้มีระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยต่า
ดังกล่าว สอดคล้องกับการวิจัยของ อรญา บารุงกิจ (2558: 43-44 ) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับ กลวิธีการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษา โรงเรี ยนสาธิต
อุดมศึกษา ซึ่งพบว่า กลวิธีการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายปีที่ 4-6 ใช้กลวิธีการบรรยายลักษณะ มากที่สุดรองลงมาคือ กลวิธีการแปลคาต่อคา และกลวิธี
การสื่อสารโดยไม่ใช้คาพูดตามลาดับ สาหรับกลวิธีการสื่อสารที่ใช้น้อยที่สุดคือ กลวิธีการยกตัวอย่าง
ซึ่งการยกตัวอย่างมีลักษณะใกล้เคียงกันกับ แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องใช้ทักษะ
การบรรยายร่ ว มกับ ทักษะการคิดซึ่งเป็นทักษะที่มีระดับที่สู งขึ้น ยากต่อการพัฒ นาหากนักเรีย น
ขาดทักษะพื้นฐานที่ดี ส่งให้มีระดับการปฏิบัติต่าสุดดังกล่าว
ปัญหาและข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรจัดทาเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ
EIS ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ครูควรจัดทา และเลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมในรายวิชาของตนเองและครูควรใช้คาถามสั้นๆ ง่ายๆ ซ้า ๆ เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยก่อนที่จะ
ใช้ประโยคที่มีความยากเพิ่มขึ้น ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ครูเห็นความสาคัญและจาเป็นที่ต้องใช้
สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งสื่อที่เป็นเอกสาร สื่อออนไลน์ที่เป็นวีดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว
เนื่องด้วยสื่อดังกล่าวจะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ เข้าใจและสามารถทบทวนความรู้ได้
อันจะส่งให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะให้มีระดับที่สูงขึ้น
ปี การศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุ ด เมื่อแยกพิ จารณารายข้ อ พบว่ า
ใช้คาศัพท์เป็ น ภาษาอังกฤษที่เกี่ย วข้องกับวิชาที่สอน อยู่ในระดับมากที่สุ ดและมีค่าเฉลี่ ยสูงที่ สุด
รองลงมา คือ ใช้ประโยคคาถามสั้นๆง่ายๆในการสนทนา ตั้งคาถาม ให้นักเรียนตอบ อยู่ในระดับมาก
ส่วนส่งเสริมนักเรียนนาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด และ
พบว่า ผลการประเมิน ของปีการศึกษา 2560 มีระดับคุณภาพสูงกว่าปีการศึกษา 2559 โดยครูได้
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พัฒนากิจกรรมให้มีระดับการปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นในทุกทักษะ แต่ยังพบว่า การนาเสนอมีค่าเฉลี่ยต่าสุด
ซึ่งการพูดถือเป็นทักษะระดับสูง ที่ต้องใช้คาศัพท์เฉพาะของแต่ละวิชาที่นักเรียนได้เรี ยน ทั้งวิชา
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แล้ ว น ามาเรี ย บเรี ย งเพื่ อ แต่ ง ประโยคเพื่ อ ใช้
ในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ ซึ่งยากกว่าระดับอื่น แต่สามารถพัฒนาและยกระดับความสามารถได้
โดยการใช้กิจกรรมที่พัฒนาอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย ของ Dornyei
(1995) ที่ได้ศึกษากลวิธีการสื่อสารสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของการพูด โดยพบว่า การฝึกให้
นักเรียนใช้กลวิธีการสื่อสารนั้นทาให้คุณภาพการสื่อสารนั้นมีมากขึ้น ปริมาณการสื่อสารมีมากขึ้น
นักเรียนสามารถพูดได้ คล่ องขึ้น และ นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการฝึ กการใช้กลวิธีการสื่ อสารและ
สอดคล้องกับ นงลักษณ์ แพงเรือน (2558:211-220) ได้วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
เสริมสร้างความสมารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ข้อมูลตามแนวคิดฐานสมรรถนะ สาหรับผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยพบว่า การพัฒนาและใช้หลักสูตรดังกล่าวสามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้และมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ข้อมูล ทั้งในด้านการเตรียมความพร้อม
ในการนาเสนอและการพูดนาเสนอก่อนและหลั กการใช้หลักสูตรสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่า การจัดการ
เรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS สามารถพัฒ นาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษให้ กับนั กเรียนได้ โดยไม่ทาให้
ผลการเรี ย นหรื อ องค์ ความรู้ ห ลั กตามสาระวิชาลดความส าคัญลง อีกทั้งยังสามารถพัฒ นาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ เมื่อดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะ ได้ แ ก่ ครู ค วรถามและส่ ง เสริ ม นั ก เรี ย นให้ ต อบค าถามเป็ น
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องและสร้างขวัญกาลังใจโดยการกล่าวชมเชยและเสริมแรงทางบวกให้มากขึ้น
ครูควรให้เวลาทากิจกรรมให้มากขึ้น ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับทักษะการพูดสื่อสารของนักเรียน
ซึ่งอาจเกิดมาจาก การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของครูที่ยังไม่ได้ออกแบบให้มีการส่งเสริม ให้
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง รวมทั้งการกาหนดเวลา
ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย นในการบู ร ณาการทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ควรกาหนดไว้อย่างเพียงพอ เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความสามารถของนักเรียน และสอดคล้อง
กับระดับความยากของเนื้อหาสาระ
4.2.2 รางวั ล ที่ ค รู ผู้ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ โดยปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลมากกว่าปีการศึก ษา
2559 อาจเนื่ องมาจากครู ได้รั บ การพัฒ นา ส่ งเสริมสนับสนุนและได้รับการนิเทศกากับ ติดตาม
จากกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ และกิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจ้างครูชาวต่างชาติมาสอน
ครูไทย(การ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS) และได้พัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น โดยปรับกิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนครูให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ให้มีคุณภาพ
เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ นาผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
รูปแบบ EIS นาเสนอ เผยแพร่ ประกวดในเวทีทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
จากการที่ครู จั ดกิจ กรรมการเรี ยนรู้ อย่างมีคุณภาพ ส่ งผลให้ ครูนาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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นาเสนอในเวทีการแข่งขันผลงานวิชาการ ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัล ทั้งในระดับเขตพื้น ที่
ระดับภาคและระดับชาติเพิ่มมากขึ้น
4.3 คุณภาพของนักเรีย นด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
4.3.1 ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยระดับชั้น ม.5 อยู่ในระดับมากที่สุด
และมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ม.4 อยู่ในระดับมากที่สุด ผลเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียน
ชั้น ม.5 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 มีพื้นฐานจากการได้เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอั ง กฤษแบบบู ร ณาการ ในปี ก ารศึ ก ษา 2558 มาแล้ ว 1 ปี ก ารศึ ก ษาโดยนั ก เรี ย น ม.5
เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558และ ม.4 เป็นนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ปีการศึกษา 2558 ของ
โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ ซึ่งมีจานวนร้อยละ 67.87 (รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา
2559) และนักเรียนได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบบูรณาการจากกิจกรรมเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา
2559 ส่งผลให้มีระดับคุณภาพมากและค่าเฉลี่ยสูงดังกล่าว ส่วน ม.1 อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด อาจเนื่องมาจาก นักเรียนชั้น ม.1 เป็นนักเรียนใหม่ที่เข้ามาเรียนในปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็น
นักเรียนจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาจากโรงเรียนประถมศึกษาทั้งในเขตพื้นที่
บริการและนอกพื้นที่บริการซึ่งมีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน อีกทั้งยังไม่มีประสบการณ์
ในการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ จึงต้องใช้เวลา
ในการอธิบายและสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้การแนะนามากกว่านักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นอื่น
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ อรญา บ ารุ ง กิ จ (2558: 43-44 ) ที่ ไ ด้ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ กลวิธีก ารพู ด ภาษาอั ง กฤษ
เพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา พบว่า
ประเภทของกลวิธีการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีที่ 4-6 มีการใช้กลวิธีการสื่อสารในระดับที่แตกต่างกัน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ
ชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าความสาเร็จทางการสื่อสารใกล้เคียงกัน ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 มีความสาเร็จทางการสื่อสารน้อยที่สุดในกลุ่ม นั้นแสดงว่าเมื่อนักเรียนได้รับ
การ
พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องจะมีระดับทักษะหรือระดับพัฒนาการที่สูงขึ้นตามลาดับ และสอดคล้องกับ
การพัฒนาหลักสูตรการรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิดการบูรณาการเนื้อหากับภาษาและการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานสาหรับนักเรียนมัธยมศึ กษาตอนปลายของ ภูริชญา เผือกพรหม (2559: 190-194)
ที่ พ บว่ า การประเมิ น การรู้ ภ าษาอั ง กฤษ พบว่ า กลุ่ ม ทดลองมี ค ะแนนการรู้ ภ าษาอั ง กฤษหลั ง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินความก้าวหน้า
การรู้ ภ าษาอั ง กฤษ ระหว่ า งการทดลอง พบว่ า กลุ่ ม ทดลองมี ค ะแนนความก้ า วหน้ าด้ า น
การรู้ภาษาอังกฤษในภาพรวม ครั้งที่ 2 สูงกว่าครั้งที่ 1 ครั้งที่ 3 สูงกว่าครั้งที่ 2 และครั้งที่3 สูงกว่า
ครั้งที่ 1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการประเมิน แยกตามทักษะการสื่ อสาร ปีการศึกษา 2559 พบว่า การฟัง -เข้าใจและ
ปฏิ บั ติ ต าม มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด รองลงมา คื อ การพู ด -การสื่ อ สาร/ถามตอบในห้ อ งเรี ย น
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ส่ ว นการน าเสนอ/เน้ นการพูด มีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ด ผลเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ทักษะการฟัง และ
การแสดงความเข้าใจเรื่องที่ฟัง หรือการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รับฟังได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ถือเป็น
ทักษะเริ่มแรกของการแสดงความเข้าใจและเป็นทักษะในระดับล่างตามทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของบลูม (Bloom's Taxonomy) (Bloom, 1956) คือ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะในระดับล่างไว้
ว่า ทักษะการจาคาศัพท์ใหม่และความเข้าใจ ซึ่งถือเป็นทักษะระดับล่าง ส่วนทักษะในระดับสูง คือ
การสั ง เคราะห์ แ ละการประเมิ น ผล เช่ น การรวบรวมข้ อ มู ล ย่ อ ยจากการเล่ า เรื่ อ ง หรื อ แสดง
ความคิดเห็นและตัดสินด้วยเหตุผ ล ซึ่งการสื่อสารนั้นนักเรียนต้องบูรณาการทั้งทักษะระดับล่างและ
ระดับที่สูงขึ้นเข้าด้วยกัน โดยนักเรียนต้องจดจาคาศัพท์ใหม่ สังเคราะห์ความคิดและประเมินเลือกวิธีที่
ดีที่สุดในการสื่อสาร จะเห็นว่าทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารและการพูดเพื่อถามตอบในห้องเรียน
ร่ ว มถึงการพูดน าเสนอ นักเรี ย นต้องมีทักษะการฟังและต้องสามารถเข้าใจสิ่งที่สื่อสารมาได้ ก่อน
จึ งจะสามารถพูดสื่ อสารได้ จึ งถือเป็นทักษะที่อยู่ระดับสูงขึ้น อีกทั้งครู ใช้คาถามคาถาม W H ?
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสม รวมถึงการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่ส่งเสริม
ให้ นั ก เรี ย นแสดงความคิ ด เห็ น ลั ก ษณะการรวมกลุ่ ม ของนั ก เรี ย นในการท ากิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ในห้องเรียน สร้างการยอมรับซึ่งกันและกัน และการสร้างขวัญกาลังใจขณะที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รวมถึงความกล้าแสดงออกของนักเรียน จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนแสดงทักษะดังกล่าว
ในระดับที่มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ แวลเล็ทและดิสิค (Valette and Disick, 1972) ที่ได้แบ่งระดับ
ความสามารถในการพูด 5 ระดับ โดยเริ่มจากระดับง่ายไปยากขึ้นตามลาดับ ได้แก่ จากพูดเลียนแบบ
เสียง พูดเกี่ยวกับสิ่งที่เคยเรียน นาไปสร้างรูปประโยคใหม่ตามที่ต้องการ พูดแสดงความคิด พูดได้
โดยใช้ลีลาการพูด น้าเสียง คา และสานวนได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งการนาเสนอ/เน้นการพูด
ซึ่งถือว่าการนาเสนอ/เน้นการพูดอยู่ในระดับของการพูดโดยการใช้สานวนได้เหมาะสมกับสถานการณ์
ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ยากกว่าระดับอื่นข้างต้น อาจเป็นเหตุผลให้นักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่าสุดดังกล่าว
ปัญหาและข้อเสนอแนะ ได้แก่ นักเรียน ม.1 มีพื้นฐานความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ที่ต่างกันมาก ควรมีการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ การปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ควรมี
การบูรณาการภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ด้วย อาจเนื่องมาจาก ความรู้พื้นฐาน
มีความสาคัญ จาเป็นในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ โดยเฉพาะพื้นฐานด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ที่ เ ป็ น พื้ น ฐานและศั พ ท์ เ ฉพาะของแต่ ล ะวิ ช า เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ นั ก เรี ย น
ก่อนการเรียน จะช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วขึ้น
ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยพบว่าทุกระดับชั้นมีระดับคุณภาพ
เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากได้ ดาเนิ น การโดยจัด กิ จกรรมปรับ พื้ นฐานนั ก เรีย น ม.1 ในวิช าวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และจัดกิจกรรมรูปแบบบูรณาการ EIS ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
ปี ก ารศึ ก ษา 2560 (เดื อ นพฤษภาคม 2560) เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม โดยให้ มี พื้ น ฐานเพี ย งพอ
เหมาะสมในการเรียนในระดับชั้น ม.1 และให้นักเรียนมีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน เอื้อให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งดาเนินกิจกรรมตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ใน
โครงการอย่ า งเป็ น ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง ผลให้ ผ ลการประเมิ น ของปี ก ารศึ ก ษา 2560
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ดังกล่าว ปัญหาและข้อเสนอแนะโดยนาเสนอ 3 อันดับแรก ได้แก่
นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษาเลื่อนชั้นเป็น ม.2 ปีการศึกษา 2560 มีพฤติกรรมที่ไม่สนใจการเรียนมาก
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ขึ้น และนักเรียนกลุ่มห้องเรียนทั่วไปเป็นนักเรียนที่มีระดับคุณภาพของทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ต่ากว่าห้องเรียนพิเศษ นักเรียนบางคนเขียนสื่อความได้แต่ไม่กล้าพูด นาเสนอ มากกว่าปีการศึกษา
2559 ทุกด้าน นั้นแสดงว่านักเรียนได้รับการพัฒนาจนมีระดับคุณภาพที่เพิ่มสูงขึ้นทุกด้าน แต่ปัญหา
และข้อเสนอแนะ ได้แก่ นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้นเป็น ม.2 ปีการศึกษา 2560
มีพฤติกรรมที่ไม่สนใจการเรียนมากขึ้น อาจเนื่องมาจากนักเรียนมีความคุ้นเคยกันมากขึ้นจึงพูดคุยกัน
มากขึ้น เสมือนไม่ตั้งใจทากิจกรรม
แต่เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพของทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS พบว่ามีระดับสูงกว่าปีการศึกษา 2559 และพบปัญหานักเรียนกลุ่มห้องเรียนทั่วไปเป็น
นักเรียนที่มีระดับคุณภาพของทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษต่ากว่าห้องเรียนพิเศษ ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจาก โดยพื้นฐานของนักเรียนกลุ่มห้องเรี ยนปกติจะเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นระดับ ปานกลางลงมาจนถึงค่อนข้างอ่อน ซึ่งโดยภาพรวมต่ากว่าห้องเรียนพิเศษ ดังนั้นเมื่อ
ดาเนิ น การพัฒ นาทักษะการสื่ อสารภาษาอัง กฤษด้ว ยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ถึงแม้จะจั ด
กิ จ กรรมในลั ก ษณะที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น ผลการประเมิ น กลุ่ ม ห้ อ งเรี ยนทั่ ว ไปก็ มี ร ะดั บคุ ณ ภาพต่ ากว่า
ห้องเรียนพิเศษ เนื่องด้วยพื้นฐานระดับคุณภาพของนักเรียนต่ากว่าแต่เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพของ
ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษที่ เ กิ ด จากการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS พบว่ า มี ร ะดั บ สู ง กว่ า
ปีการศึกษา 2559
4.3.2 นั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการพั ฒ นา ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS โดยปีการศึกษา2560 มากกว่าปีการศึกษา 2559 อาจเนื่องมาจาก
นั ก เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาจากกิ จ กรรมตามโครงการ ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 ทั้ ง 3 กิ จ กรรมหลั ก
ตามโครงการ ได้แก่ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน
และ 3) กิจ กรรมพัฒ นาคุ ณภาพการจั ดการเรีย นรู้ โดยได้รับการส่ งเสริมสนับสนุ นให้ น าผลจาก
การเรียนรู้ไปร่วมนาเสนอและแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดั บต่าง ๆ จนได้รับรางวัลทั้งระดับภาค
ระดับชาติและนานาชาติ และคณะกรรรมการดาเนินโครงการได้ดาเนิน งานอย่างเป็นระบบ นาผล
การดาเนินการ ปีการศึกษา 2559 มาปรับปรุ งพัฒนาการดาเนินงานในปีการศึกษา 2560 ปรับลด
กิจกรรมที่ซ้าซ้อนในปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกัน จากการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลซึ่งเกิดจากการดาเนินโครงการพัฒนาจากการเรียนรู้
ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ทั้งในระดับภาค ระดับชาติและ
เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันโครงงานนักเรียนระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
4.4 ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รู ป แบบ EIS ของโรงเรี ย นด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์ จั ง หวั ด เชี ย งราย ทั้ ง ปี ก ารศึ ก ษา 2559 และ
ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยปีการศึกษา 2560 มีระดับความพึงพอใจสูง
กว่าปีการศึกษา 2559 โดยปีการศึกษา 2559 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจของ
ครูที่มีต่อการดาเนินโครงการและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดาเนินโครงการอยู่ในระดับ
มากแต่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา
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ขั้นพื้นฐานเป็นผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการดาเนินการทุกขั้นตอนของโครงการ หรือกล่าวได้ว่าไม่ได้ สัมผัสกับ
โครงการโดยตรง ได้รับทราบเพียงขั้นตอนการดาเนินการ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากร
ร่วมเป็นวิทยากรและอนุเคราะห์ส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับการรายงานผลการดาเนินที่
ประสบความส าเร็ จ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนด อี ก ทั้ ง ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องการให้บุตรหลานได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เห็นว่ามีประโยชน์
ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าระหว่างอยู่ในโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการและการได้รับความสะดวก
จากการติดต่อประสานงานระหว่างร่วมโครงการ ส่งผลให้มีความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการ
สู ง กว่ า ครู แ ละนั ก เรี ย นซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ กล้ ชิ ด กั บ โครงการมี โ อกาสรั บ รู้ ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ า ง ๆ
ในขณะดาเนินโครงการ โดยเฉพาะครูต้องร่วมเป็นผู้ปฏิบัติหรือร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินโครงการ
ต้องพบกับสภาพปัญหาต่างๆ ของโครงการมากกว่านักเรียน ซึ่งเป็นไปตามที่ เบญจมาศ สีหานาม
(2560:9) ทุที่ได้กล่าวว่า ทุ กคนจะเกิดความพึงพอใจก็ต่อเมื่อได้รับการบริการที่ดีและผู้รับบริการ
จะเกิดความสุขจากการรับบริการและมีคุณภาพการให้บริการการ โดยใช้การประเมินแนวพัฒนา
การบริ การให้ เป็ น ไปตามความต้ องการของผู้ รั บบริ การ ทาให้ การบริการมี มาตรฐานที่ดี ขึ้ น และ
มิ ล เล็ ต (Millet. 1954) ได้ ก ล่ า วว่ า การบริ ก ารที่ น่ า พึ ง พอใจ สามารถวั ด ได้ จ ากการให้ บ ริการ
ที่ตรงเวลาและทันต่อความต้องการของผู้ใช้และการให้ บริการอย่างเพียงพอในด้านต่างๆ รวมถึง
สอดคล้องกับ โคแมน (Koman,1997 อ้างถึงใน พิสณุ ฟองศรี. 2551 : 340-341) ที่ได้จาแนกทฤษฎี
ความพึงพอใจในงาน ( Job Satisfaction ) โดยความพึงพอใจที่ได้ระดับสูงดังกล่าว โดยครูแสดง
ความพึงพอใจสอดคล้องกับทฤษฎีสนองความต้องการ (Need Fulfillment Theory) ที่กล่าวว่า
ความพึงพอใจในงานเกิดจากความต้องการส่วนบุคคลที่มี ความสัมพันธ์ต่อผลที่ได้รับจากงานกับการ
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายของตน ส่วนผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกแสดงความพึงพอใจสอดคล้องกับ ทฤษฎีอ้างอิงกลุ่ม (Reference – Group Theory) ซึ่งถือว่า
ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม
ปั ญหาและข้อเสนอแนะ ได้แก่ ครูช าวต่างชาติที่เป็นครูผู้ สอนร่ว มสามารถให้ คาแนะนา
ด้านการเขียนแผนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและช่วยกิจกรรมในชั้นเรียนเป็นอย่างดี นัก เรียนชอบ
สื่อที่นามาจาก You Tube ต่างประเทศและควรให้การส่งเสริม สนับสนุนและสร้างขวัญกาลังใจให้กับ
ครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียน แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เป็นตัวแทนประเทศไทย
แข่งทักษะทางวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ จะเห็นได้ว่าเป็นข้อเสนอทางด้านบวก นั่นแสดงว่าผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก โครงการดาเนินการ
สอดคล้องกับต้องการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกทุกฝายพึงพอใจต่อการดาเนินการ อีกทั้งได้ เสนอให้
มีการประชาสั มพัน ธ์ผ ลการดาเนิ นงาน ความส าเร็จของโครงการให้ ส าธารณะชนอย่างต่อ เนื่ อ ง
ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ เช่ น ควรปรั บ กิ จ กรรมพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยความร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ต่างประเทศ เนื่องด้วยใช้งบประมาณสูง ควรส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะและแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ใ นเวที น านาชาติ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง การด าเนิ น การดั ง กล่ า วจะสร้ า งให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว ม
ในความภาคภูมิใจร่วมกัน อันจะส่งให้เกิดการม่ส่วนร่วมในการดาเนินการในโอกาสต่อไป ส่งผลให้
งานที่ร่วมกัน ดาเนิน การมีประสิ ทธิภ าพเกิดประสิ ทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ เอกชัย กี่สุขพันธ์
(2538: 68) ที่กล่าวถึงปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมและมีโอกาสพัฒนาการทางานร่วมกันต่อไป

184
ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แสดงให้เห็นว่าการดาเนินโครงการประสบ
ผลสาเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ได้ตั้งไว้ นั้นคือ การดาเนิน โครงการสามารถ
พัฒ นาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ สู งขึ้นได้ด้ว ยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
นั้นแสดงว่าเมื่อนักเรี ยนได้ เรีย นรู้รู ปแบบEIS นักเรียนจะมี ทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษที่สู ง ขึ้น
อีกทั้ง นักเรียนยังสามารถนาไปใช่ในชีวิตประจาวัน นาไปใช้ในการเรียนรู้ต่อและใช้ในการประกอบ
อาชีพในอนาคตได้
3.ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1.ด้านฝ่ ายบริ ห ารของโรงเรีย นด ารงราษฎร์ส งเคราะห์ จังหวัดเชียงรายนาไปใช้ ใ นการ
วางแผนพัฒนาการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น และนาไปใช้เป็นตัวอย่างในการประเมินโครงการอื่น
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
2.ครูนาผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้และผลการประเมินคุณภาพนักเรียนไปใช้ใน
วางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รู ป แบบ EIS เพื่อให้ เกิดการพัฒ นาและยกระดับ ทั้งด้านคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
คุณภาพของนักเรียนต่อไป
3.คณะกรรมการดาเนินโครงการ นาผลการดาเนินงานตามโครงการไปวางแผนพัฒนาในครั้ง
ต่อไป โดยปรับกิจกรรมที่ค้นพบปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อนาไปวางแผนการดาเนินการ รวมถึงการ
ปรับกิจกรรมและพัฒนากระบวนการดาเนินโครงการ ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้โครงการมีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้นต่อไป
4.นั กเรี ย นน าผลการประเมิ นด้า นทั ก ษะการสื่ อสารภาษาอั งกฤษด้ว ยการจัด การเรี ย นรู้
รูปแบบ EIS ไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้นต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้สนใจการประเมินโครงการ
1.ควรมีการจั ด เก็บ รวมรวมข้ อ มูล ด้า นทั กษะการสื่ อสารภาษาอัง กฤษ จากพฤติ ก รรมที่
นักเรียนแสดงออกให้ครอบคลุมทุกพฤติกรรมที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ แล้วจึงนาข้อมูลมาวิเคราะห์
ก่อนการตัดสินคุณภาพผู้เรียน
2.ควรมีการศึกษาปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียน รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถพัฒนา
ผู้เรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
3.ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านปัจจัยที่เอื้อและควบคุมปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะอื่นของภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น อันจะส่งผลให้การดาเนินโครงการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้
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4. การนาผลการประเมินโครงการไปปฏิบัติและเผยแพร่
ผู้ประเมินโครงการในฐานะรองผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ส่งเสริม
สนับสนุน นิเทศกากับติดตาม และจัดการประเมินโครงการอย่างเป็นระบบ และนาผลการประเมิน
โครงการมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์
จนได้รับการยอมรับ โดยมีโรงเรียน คณะผู้บริหารและคณะครูเข้ามาศึกษาดูงาน และเชิญเป็นวิทยากร
จานวนมาก ผู้ประเมินจึงได้เผยแพร่เอกสารผลการประเมินโครงการไปยังหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่มี
ความสนใจ (ปรากฏดังภาคผนวก ญ) ดังนี้
1.เผยแพร่ น าเสนอให้ กับคณะผู้ บ ริห ารและครู ที่เ ข้า มาศึ ก ษาดู งานด้ านการบริห ารงาน
วิ ช าการ ได้ น าเสนอผลการด าเนิ น การและผลการประเมิ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียน ดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
2.รับเชิญเป็นวิทยากรเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ปีการศึกษา 2562 จานวน 2 ครั้ง
3.จัดส่งไปให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อเผยแพร่ไปยังโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัด
4.จัดส่งไปให้ประธานสมาพันธ์รองผู้อานวยการสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อเผยแพร่ไปยังสมาชิกสมาพันธ์ต่อไป
5.จัดส่งไปให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ติดต่อขอเอกสาร เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ดาเนินโครงการและนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานต่อไป
6.เผยแพร่ใน Web site ของโรงเรียนและได้รับความสนใจจากผู้บริหารและคณะครู ที่สนใจ
ด้านการประเมินโครงการจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในสังกัดสานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 และเขตพื้นที่อื่ นๆ โดยติดต่อขอคาแนะนา ผู้ประเมินได้แนะนาและให้แนวทางในการประเมิน
โครงการให้กับผู้ที่สนใจเป็นที่เรียบร้อย
7.เผยแพร่ ใน Web site ครูบ้านนอก โดยมีผู้ ส นใจเข้ามาศึกษาและเยี่ยมชมจานวนมาก
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ภาคผนวก ก
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดารง
ราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

๑. รหัสโครงการ/งาน
๒. ชื่อโครงการ/งาน
เรียนรู้
๓. ฝ่ าย
๔. กลุ่มสาระ/งาน
คอมพิวเตอร์

โรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์
โครงกำร/งำน ปี กำรศึกษำ 2559
๐๑.๓1
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ฝ่ ำยวิชำกำร
กำรเรียนกำรสอน วิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และ
เป็ นภำษำอังกฤษ โดยครูไทย (EIS)

๕. ลักษณะโครงการ/งาน  งานประจา  โครงการต่อเนื่ อง  โครงการใหม่
๖. สนองจุดเน้ นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (สพฐ.)
จุดเน้ นด้าน ผูเ้ รียน ข้อที่ 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มำตรฐำนสำกล
๗. สนองตัวชี้วดั ความสาเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล
ด้าน ผูเ้ รียน
เป้ ำ หมำย ข้อที่ 2 สื่อสำรสองภำษำ : นักเรีย นโรงเรีย นมำตรฐำนสำกลมีท ักษะและ
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษสูงในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศที่
มีคุณภำพกำรศึกษำสูงทัง้ เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ เพื่อกำรติดต่อสื่อสำร เพื่อกำรนำเสนอ
ผลงำน เพือ่ กำรโต้แย้งให้เหตุผลและเพือ่ กำรเจรจำควำมร่วมมือทัง้ ด้ำนกำรฟั ง กำรพูด กำรอ่ำน
และกำรเขียน และ นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มีควำมสนใจเรียนวิชำภำษำต่ำงประเทศ
ภำษำทีส่ องเพิม่ มำกขึน้
ตัวชี้วดั 2.1 ร้อยละของนักเรียนชัน้ ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6 มีทกั ษะควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรพูด /เขียนภำษำอังกฤษรูปแบบต่ำงๆ อยู่ในระดับดีโดยกำรประเมินจำกครูผู้สอนและ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ (โรงเรียนจัดให้มกี ำรประเมิน)
ตัวชีว้ ดั 2.5 ร้อยละของนักเรียนชัน้ ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6 ทีไ่ ด้รบั เชิญหรือคัดเลือก
ให้เ ข้ำ ร่ว มแสดง/ประกวดแข่งขัน หรือได้ร บั รำงวัล เกี่ย วกับ กำรพูด /กำรเขีย นภำษำอังกฤษ
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รูปแบบต่ำงๆ ในงำนทีจ่ ดั โดยหน่ วยงำยภำยนอก (เขตพื้นทีก่ ำรศึกษำส่วนกำร และหน่ วยงำน
ต่ำงๆ จัดให้มเี วทีกำรแสดง/ประกวดแข่งขัน)
ตัวชีว้ ดั ที่ 2.9 ร้อยละของนักเรียนชัน้ ม.6 ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลทีโ่ ครงกำรคัดเลือก
เข้ำสอบวัดควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษจำกแบบทดสอบมำตรฐำน เช่น TOEFL PB,TOEFL
CBT, TOEFL IBT, IELTS,TOEFL หรืออื่น ๆ ที่ม ีคะแนนผลกำรทดสอบเทีย บคะแนน TOELF
IBT ไม่ต่ำกว่ำ 53 (สุม่ เลือกนักเรียนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 3 ของนักเรียนชัน้ ม.6 เข้ำสอบโดยโรงเรียน
หรือโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย)

8. กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1
ข้อควำมกลยุทธ์
จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนและหลักสูตรโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล
๙. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
มำตรฐำนที่ 2 ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมทีพ่ ง่ึ ประสงค์
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.1 มีคุณลักษณะทีพ่ ง่ึ ประสงค์ตำมหลักสูตร
มำตรฐำนที่ 3 ผูเ้ รียนมีทกั ษะในกำรแสวงหำควำมรูด้ ว้ ยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.2 มีทกั ษะในกำรอ่ำน ฟั ง ดู พูด เขียน และตัง้ คำถำมเพื่อค้นคว้ำหำควำมรู้
เพิม่ เติม
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.4 ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรูแ้ ละนำเสนอผลงำน
มำตรฐำนที่ 7 ครูปฏิบตั งิ ำนตำมบทบำทหน้ำทีอ่ ย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชีท้ ่ี 7.4 ครูใช้ส่อื และเทคโนโลยีทเ่ี หมำะสมผนวกกับกำรนำบริบทและภูมปิ ั ญญำ
ของ
ท้องถิน่ มำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชีท้ ่ี 7.7 ครูมกี ำรศึกษำ วิจยั และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรูใ้ นวิชำชีพทีต่ น้ รับผิดชอบ
และใช้ผลในกำรปรับกำรสอน
๑๐. หลักการและเหตุผล
พระรำชบัญญัตกิ ำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๒๗ กำหนดให้สถำนศึกษำจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำง และในหมวด ๔ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ มำตรำ ๒๒ ว่ำด้วยกำรจัด
กำรศึกษำที่ต้องยึดหลักว่ำผูเ้ รียนทุกคนมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรูแ้ ละพัฒนำตนเองได้
ผู้เรียนมีควำมสำคัญที่สุด กระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำ
ตำมธรรมชำติอย่ำงเต็มศักยภำพ และมำตรำที่ ๒๓ กำรจัดกำรศึกษำทัง้ กำรจัดกำรศึกษำ
ทัง้ กำรศึก ษำในระบบ กำรศึก ษำนอกระบบ และกำรศึก ษำตำมอัธ ยำศัย ต้ อ งเน้ น
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ควำมสำคัญทัง้ ควำมรู้ คุณธรรม กระบวนกำรเรียนรู้และบูรณำกำรตำมควำมเหมำะสม
โดยเฉพำะนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรที่ส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำไทยให้ก้ำวสู่
มำตรฐำนสำกล (world class standard school ) โรงเรีย นด ำรงรำษฎร์ส งเครำะห์ เ ป็ น
โรงเรีย นมำตรฐำนสำกลที่ไ ด้พ ัฒ นำรูป แบบกำรจัด กิจ กรรมกำรเรีย นกำรสอนโดยใช้
ภำษำอัง กฤษในสำขำวิช ำวิท ยำศำสตร์ คณิ ต ศำสตร์แ ละคอมพิว เตอร์ (English for
Integrated Study : EIS) ซึ่งมีควำมมุ่งหวังให้นักเรียนเป็ นผู้มคี วำมสำมำรถด้ำนวิช ำกำร
สื่อสำรได้อย่ำงน้อยสองภำษำพัฒนำควำมคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ และร่วมกันรักษำสังคมโลก
นอกจำกนี้ตำมกรอบแนวคิดปฎิรูปกำรศึกษำในทศวรรรษที่สองได้มุ่งเน้ นพัฒนำในเรื่อ ง
คุ ณ ภำพคนไทยยุค ใหม่ คุ ณภำพครูยุค ใหม่ สถำนศึกษำและแหล่ งเรีย นรู้ยุค ใหม่ ท ำให้
รูปแบบกำรเรียนกำรสอน EIS มีควำมจำเป็ นยิง่ ขึน้ โรงเรียนได้พฒ
ั นำผูเ้ รียน ตำมนวัตกรรม
กำรบริหำรจัดกำรระบบคุ ณ ภำพรูปแบบ 2D2S (Data Management กำรจัดกำรข้อ มูล ,
Decision Making กำรตัดสินใจ, System Thinking กำรคิดอย่ำงเป็ นระบบ ,School - Based
Management กำรบริ ห ำรโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ นฐำน ) สถำนศึ ก ษำ แหล่ ง เรี ย นรู้
สภำพแวดล้อมหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนรูท้ ่เี อื้ออำนวยต่อผู้เรียนมีควำมสำมำรถก้ำว
ไกลในระดับ สำกลสำมำรถด ำรงชีว ิต ในสัง คมปั จ จุ บ ัน ระบบเศรษฐกิจ ฐำนควำมรู้ท่ีม ี
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร มีกำรเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมมำก
ขึ้นในกำรที่ประเทศไทยจะก้ำวสู่ป ระชำคมเศรษฐกิจอำเซีย นและจำกกำรรำยงำนกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 3 ของ สมศ. ได้เสนอแนะจุดที่ควรพัฒนำผลด้ำนกำรจัด
กำรศึก ษำ ผู้เ รีย นควรได้ร บั กำรพัฒ นำผลสัม ฤทธิท์ ำงกำรเรีย นโดยกำรด ำเนิ น กำรจัด
กิจกรรมเพื่อแก้ไขปั ญหำนัน้ เช่น กำรจัดกิจกรรมโครงกำรที่หลำกหลำย จัดค่ำยวิชำกำร
เพื่อให้ผู้เรียนมีผ ลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนที่สูง ขึ้นและผลกำรประเมินกำรจัดกิจกรรมในปี
กำรศึกษำ 2558 ยังพบว่ำครูในโครงกำรยังมีปัญหำในเรื่องทักษะและประสบกำรณ์กำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมรูปแบบ EIS และเห็นว่ำควรให้จดั ทำโครงกำร/กิจกรรมนี้
ต่อไป เนื่องจำกทำให้นักเรียนมีโอกำสในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษเพิม่ มำกขึ้น โดยกำร
จัด กำรเรีย นกำรสอนในรำยวิช ำอื่น ๆ นอกเหนื อ จำกกำรเรีย นวิช ำภำษำอัง กฤษ และ
นวัตกรรมกำรคิดอย่ำงเป็ นระบบเพื่อให้ผเู้ รียนสำมำรถอธิบำยควำมสัมพันธ์ และควำมเป็ น
เหตุผลของเรื่องรำวต่ำงๆได้ สำมำรถคิดอย่ำงมีวจิ ำรณญำณคิดสร้ำงสรรค์ศกึ ษำค้นคว้ำ
เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ท่ีจะมีส่วนช่ว ยให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจในเรื่องรำวต่ ำงๆ และ
น ำไปสู้ก ำรน ำควำมรู้ไ ปใช้ใ นกำรวำงแผนแก้ ปั ญ หำตัด สิน ใจและด ำเนิ น ชีว ิต ได้อ ย่ ำ ง
เหมำะสม
๑๑. วัตถุประสงค์
1.เพื่อ พัฒนำคุ ณ ภำพกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู ด้ำ นกำรพัฒ นำทัก ษะกำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรูร้ ปู แบบ EIS

196
2.เพื่อพัฒนำคุณภำพของนักเรียนด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้
รูปแบบ EIS
๑๒. เป้ าหมาย
๑๒.๑ ด้านผลผลิ ต (Outputs)
12.1.1 ระดับกำรปฏิบตั ขิ องครูด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูเ้ พื่อพัฒนำทักษะกำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรูร้ ูปแบบ EIS ค่ำเฉลี่ยของระดับกำรปฏิบตั ิ ≥ 3.50 จำก
มำตรประมำณค่ำ 5 ระดับ
12.1.2 ระดับคุณภำพของนักเรียนด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำร
เรียนรูร้ ปู แบบ EIS ค่ำเฉลีย่ ของระดับคุณภำพ ≥1.80 จำก 4 ระดับคุณภำพ (ได้แก่ 0,1,2,3)
๑๒.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
12.2.1 รำงวัลทีค่ รูผจู้ ดั กิจกรรมกำรเรียนรูเ้ พื่อพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรูร้ ปู แบบ EIS ของโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย ได้รบั ตัง้ แต่
ระดับภำคขึน้ ไป
12.2.2 นัก เรียนได้ร บั รำงวัล ที่เ กิด จำกกำรพัฒ นำทักษะกำรสื่อ สำรภำษำอัง กฤษ
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรูร้ ปู แบบ EIS ตัง้ แต่ระดับภำคขึน้ ไป

13. สถานที่ดาเนิ นการ
โรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย
๑๔. ระยะเวลาดาเนิ นการ
 ช่วง 1 (1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559)  ช่วงที่ ๒ (1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560)
๑๕. วิ ธีดาเนิ นการ
กิ จกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป้ าหมายของกิ จกรรมที่ 1
ระดับคุ ณ ภำพของนัก เรียนด้ำ นทักษะกำรสื่อ สำรภำษำอังกฤษด้ว ยกำรจัด กำรเรีย นรู้
รูป แบบ EIS อยู่ใ นระดับ มำก ค่ ำ เฉลี่ย ของระดับ คุ ณ ภำพ≥ 0.80 จำก 4 ระดับ คุ ณ ภำพ(ได้แก่
0,1,2,3)
กิ จกรรม

งบประมาณ เป้ าหมาย(จานวน) ระยะเวลา ผูร้ บั ผิดชอบ
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กิ จกรรมย่อยที่ ๑
ชื่อกิ จกรรม ส่งเสริมการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้รูปแบบ EIS

 สนับสนุน  หลัก  รอง
ขัน้ ตอนการดาเนิ น (PDCA)
๑.ขัน้ วางแผน(P)
๑.๑ ประชุมครูทส่ี อน EIS ในแต่ละ
กลุ่มสำระทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ กลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระคณิตศำสตร์
กลุ่มสำระคอมพิวเตอร์ กลุ่มสำระ
ภำษำอังกฤษ กลุ่มสำระสังคมศึกษำ
๑.๒ เสนอแบบรำยงำนขอซือ้ วัสดุ
อุปกรณ์
๒. ขัน้ ดาเนิ นการ(D)
2.1 ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนขอซือ้ วัสดุ
จัดหำอุปกรณ์ในกำรเรียนกำรสอนใน
กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระ
คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระคอมพิวเตอร์
กลุ่มสำระภำษำอังกฤษ กลุ่มสำระสังคม
ศึกษำ

กิ จกรรม
๒.2 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ใช้วสั ดุอปุ กรณ์
ทีจ่ ดั ซือ้ จัดหำในการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS
3.ขัน้ ตรวจสอบ/ติ ดตาม/ประเมิ นผล
(C)

๒๐๔,๑๐๘
(เงินรำยได้
สถำนศึกษำ
เงินโครงกำร
EIS)

งบประมาณ

1.ครูผจู้ ดั กิจกรรมกำร
ช่วงที่ 1 นำงปิ ยพร ณ
เรียนรูร้ ปู แบบ EIS มี เม.ย ๕๙ ถึง ลำปำงและ
วัสดุ อุปกรณ์ใช้ในกำร ก.ย ๕๙ คณะกรรมกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
EIS
อย่ำงเพียงพอ
ช่วงที่ 2
เหมำะสม
ต.ค ๕๙
คิดเป็ นร้อยละ 100
ถึง
2.ครูกลุ่มสำระ
มี.ค.๖๐
วิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์
คอมพิวเตอร์มรี ะดับ
กำรปฏิบตั ดิ ำ้ นกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้
เพือ่ พัฒนำทักษะกำร
สือ่ สำรภำษำ
อังกฤษด้วยกำร
จัดกำรเรียนรูร้ ปู แบบ
EIS อยูใ่ นระดับปำน
กลำง ค่ำเฉลีย่ ของ
ระดับคุณภำพ ≥3.50
จำก 5 ระดับคุณภำพ

เป้ าหมาย(จานวน)

ระยะเวลา ผูร้ บั ผิดชอบ

198
๓.๑ ประเมินควำมพึงพอใจข้อง
นักเรียนทีม่ ตี ่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในรูปแบบEISในกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์
กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ กลุ่มสำระ
คอมพิวเตอร์ กลุ่มสำระภำษำอังกฤษ
กลุ่มสำระสังคมศึกษำ
๔. ขัน้ สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A)
๔.๑ จัดทำเอกสำรรำยงำนกำร
ประเมินผลควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในรูปแบบ EIS
๔.๒ นำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ
EIS ไปวำงแผนในกำรพัฒนำในปี
กำรศึกษำต่อไป
กิ จกรรมย่อยที่ ๒
ชื่อกิ จกรรม พัฒนาครูผ้สู อนโดยจ้าง
ครูชาวต่างชาติ มาสอนครูไทย(การ
Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS)
 สนับสนุน  หลัก  รอง
ขัน้ ตอนการดาเนิ น (PDCA)
๑ . ขัน้ วางแผน (P)
๑.๑ ประชุมคณะกรรมกำร EIS
เพือ่ วำงแผนหลักเกณฑ์กำรจัดหำครู
ต่ำงชำติมำสอนครูไทย
๒. ขัน้ ดาเนิ นการ (D)
๒.๑ จ้ำงครูผสู้ อนชำวต่ำงชำติ
๒.๒ เรียนกำรสือ่ สำรโดยใช้
ภำษำอังกฤษและสังเกตกำรสอนและ
นิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับ
ครูผสู้ อนชำวต่ำงชำติ

กิ จกรรม

335,000
(เงินรำยได้
สถำนศึกษำ
เงินโครงกำร
EIS)

1.จ้ำงครูชำวต่ำงชำติท่ี
ช่วงที่ 1
นำงปิ ยพร ณ
จบวิชำ วิทยำศำสตร์
เม.ย ๕๙ ถึง ลำปำงและ
หรือคณิตศำสตร์จำนวน ก.ย ๕๙ คณะกรรมกำร
1 คนเพือ่ นิเทศและ
EIS
ช่วยเหลือครูผสู้ อนชำว
ไทยในกำรจัดกิจกรรม
ช่วงที่ 2
กำรเรียนรูร้ ปู แบบ EIS
ต.ค ๕๙
จนบรรลุวตั ถุประสงค์
ถึง
ของกิจกรรม
มี.ค.๖๐
2.ครูผสู้ อน
ชำวต่ำงชำตินิเทศและ
ช่วยเหลือครูผสู้ อนชำว
ไทยในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรูร้ ปู แบบ EIS
อย่ำงน้อย 1 ครัง้ /คน/
ภำคเรียน

งบประมาณ เป้ าหมาย(จานวน)

ระยะเวลา ผูร้ บั ผิดชอบ
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๓. ขัน้ ตรวจสอบ/ติ ดตาม/ประเมิ นผล
(C)
๓.๑ ครูในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ทีจ่ ดั กำร
เรียนกำรสอนในรูปแบบ EIS สำมำรถ
สือ่ สำรภำษำอังกฤษและได้รบั กำรนิเทศ
กำรสอนโดยครูชำวต่ำงชำติ
๔. ขัน้ สรุป/รายงาน/ปรับปรุง /พัฒ นา
(A)
๔.๑ ประเมินผลกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ อง
ครูช ำวต่ ำ งชำติแ ละสรุป รำยงำนพร้อม
ข้อเสนอแนะเพือ่ กำรปรับปรุงครัง้ ต่อไป
91,400
กิ จกรรมย่อยที่ ๓
(เงินรำยได้
ชื่อกิ จกรรม จัดสอบวัดความรู้ด้าน
สถำนศึกษำ
ภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน
เงินโครงกำร
oxford online placement test ของ
EIS)
นักเรียนชัน้ ม. ๓ , ม. ๖
 สนับสนุน  หลัก  รอง
ขัน้ ตอนการดาเนิ น (PDCA)
๑ . ขัน้ วางแผน (P)
๑.๑ ประชุมคณะกรรมกำร EIS กับ
หัวหน้ำกลุ่มสำระภำษำอังกฤษเพือ่
วำงแผนดำเนินกำรสอบวัดระดับทำง
ภำษำอังกฤษเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล
ของนักเรียนชัน้ ม ๓ , ม ๖
๒. ขัน้ ดาเนิ นการ (D)
๒.๑ ชีแ้ จงนักเรียนเกีย่ วกับกำรวัด
ระดับควำมรูภ้ ำษำอังกฤษตำมกรอบ
CEFR
๒.๒ นักเรียนเข้ำสอบตำม
กำหนดเวลำ ปี กำรศึกษำละ 1 ครัง้
๓. ขัน้ ตรวจสอบ/ติ ดตาม/ประเมิ นผล
(C)
๓.๑ ตรวจสอบและวิเครำะห์ผลกำร
สอบวัดระดับทำงภำษำอังกฤษ
เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 6 ได้สอบวัด
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
Oxford online
placement test
ปีละ 1 ครั้ง

ต.ค ๕๙
ถึง
มี.ค.๖๐

นำงสำว
ศรัญญำ วงษ์
พฤกษำ
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๔. ขัน้ สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A)
๔.๑ สรุปผลกำรดำเนินกำรสอบวัด
ควำมรูน้ กั เรียน รำยงำนผลต่อฝ่ ำย
บริหำร
๔.๒ นำผลจำกกำรสอบไปวำงแผน
พัฒนำนักเรียนในปี กำรศึกษำต่อไป

กิ จกรรม
กิ จกรรมย่อยที่ 4
ชื่อกิ จกรรม 4 ค่ายพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ

เรียนรู้รปู แบบ EIS
 สนับสนุน  หลัก  รอง
ขัน้ ตอนการดาเนิ น (PDCA)
1.ขัน้ วางแผน(P)
1.1 ประชุมครูทส่ี อนEIS และครูกลุ่ม
สำระภำษำต่ำงประเทศที่ 1
๑.๒ วำงแผนกำรจัดค่ำย รูปแบบ
กิจกรรมกำรจัดค่ำยทีเ่ น้นทักษะกำร
สือ่ สำรภำษำอังกฤษ
2.ขัน้ ดาเนิ นการ(D)
2.1 ติดต่อสถำนทีแ่ ละวิทยำกร
2.2 จัดทำเอกสำรหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับทักษะกำรสือ่ สำรภำษำอังกฤษ
จัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ์
2.3 ประชำสัมพันธ์นกั เรียนชัน้ ม.1-ม.
6ทีไ่ ม่ใช่หอ้ งเรียนพิเศษ
2.4 รับสมัครเข้ำค่ำยพัฒนำทักษะกำร
สือ่ สำรภำษำอังกฤษแบบบูรณำกำรกำร
เรียนกำรสอน EIS
3.ขัน้ ตรวจสอบ/ติ ดตาม/ประเมิ นผล
(C)

งบประมาณ เป้ าหมาย(จานวน)
40,180
(เงินรำยได้
สถำนศึกษำ
เงินโครงกำร
EIS)

ระยะเวลา ผูร้ บั ผิดชอบ

นักเรียนมัธยมศึกษาปี เม.ย.๕๙ ถึง
ที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม
ก.ย.๕๙
ทั้งหมด 100 คน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ต.ค ๕๙
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ร้อย
ถึง
ละ 85 ของนักเรียนที่เข้า
มี.ค 60
ร่วมทั้งหมด

ครูสนธยำ
พิมพ์เงิน
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3.1 สังเกตกำรปฎิบตั กิ จิ กรรมของ
นักเรียนทีม่ ตี ่อกำรจัดค่ำยพัฒนำทักษะ
กำรสือ่ สำรภำษำอังกฤษแบบบูรณำกำร
กำรเรียนกำรสอน EIS

๓.๒ ประเมินผลควำมพึงพอใจของ
นักเรียนทีม่ ตี ่อกำรจัดค่ำยพัฒนำ
ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษแบบ
บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน EIS

กิ จกรรม
งบประมาณ
4.ขัน้ สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A)
4.1 จั ด ท ำเอกสำรรำยงำนกำร
ประเมิน ผลกำรด ำเนิ น กิจ กรรมค่ ำ ย
พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
แบบบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน EIS
4.2 นำผลกำรเข้ำค่ำยไปวำงแผน
พัฒนำกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ ในปี กำรศึกษำต่อไป
รวมงบประมาณกิ จกรรมหลักที่ 1

เป้ าหมาย(จานวน)

ระยะเวลา ผูร้ บั ผิดชอบ

670,688

กิ จกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน
เป้ าหมายกิ จกรรมหลักที่ 2
1.นักเรียนได้รบั กำรส่งเสริมควำมเป็ นเลิศจำกกิจกรรมกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS คิดเป็ นร้อยละ
100 ของนักเรียนทัง้ หมด
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2.นักเรียนได้นำเสนอผลงำน และนำผลงำนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรเวทีต่ ำงๆ
ได้รบั เกียรติบตั รหรือรำงวัลระดับภำคขึน้ ไป
กิ จกรรม
งบประมาณ เป้ าหมาย(จานวน) ระยะเวลา ผูร้ บั ผิดชอบ
กิ จกรรมย่อยที่ 1
ชื่อกิ จกรรม Thailand ASEAN
 สนับสนุน  หลัก  รอง
ขัน้ ตอนการดาเนิ น (PDCA)
1.ขัน้ วางแผน(P)
๑.๑ ประชุมคณะกรรมกำร EIS เพือ่
เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดเตรียม
นักเรียนในกำรเข้ำค่ำย Thailand
ASEAN
2.ขัน้ ดาเนิ นการ(D)
๒.๑ ดำเนินกำรรับสมัครนักเรียนที่
สนใจในกำรเข้ำค่ำย Thailand ASEAN
๒.๒ สอบสัมภำษณ์นกั เรียนเพือ่
คัดเลือกเป็ นตัวแทนในกำรเข้ำค่ำย
Thailand ASEAN(ช่วงที1่ )
๒.3 ส่งนักเรียนทีผ่ ำ่ นกำรคัดเลือก
ร่วมกิจกรรม TAYC(ช่วงที2่ )

กิ จกรรม
3.ขัน้ ตรวจสอบ/ติ ดตาม/ประเมิ นผล
(C)
๓.๑ สังเกตกำรณ์ปฏิบตั กิ จิ กรรมใน
ค่ำยTAYC และประ เมินควำมพึงพอใจ
ของนักเรียนทีม่ ตี ่อกำรเข้ำค่ำย TAYC
4.ขัน้ สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A)
๔.๑ สรุปผลกำรดำเนินกำรพำ
นักเรียนไปปฏิบตั กิ จิ กรรมในค่ำย TAYC
๔.๒ นำผลทีไ่ ด้จำกกำรสรุปผลกำร
ดำเนินกำรมำวำงแผนพัฒนำและเตรียม
นักเรียนในกำรเข้ำค่ำยปี กำรศึกษำต่อไป

๗๒,๔00
(เงิน EIS)

งบประมาณ

1.นักเรียนเป็ นตัวแทน
ในกำรเข้ำค่ำย Thailand
ASEAN จำนวน 10 คน
(ช่วงที1่ )
2.นักเรียนทีผ่ ำ่ นกำร
คัดเลือกร่วมกิจกรรม
TAYC จำนวน 10 คน
(ช่วงที2่ )

เป้ าหมาย(จานวน)

ช่วงที่ 1
เม.ย. ๕๙ก.ย.๕๙
ช่วงที่ 2
ต.ค. ๕๙มี.ค. ๖0

นำยจิรเวช
บัวติบ๊
และคณะ
กรรมกำร
EIS

ระยะเวลา ผูร้ บั ผิดชอบ
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กิ จกรรมย่อยที่ ๒
ชื่อกิ จกรรม จัดแสดงผลงานนักเรียน
และครูในการประชุมระดับจังหวัด
ภาคและ ประเทศ
 สนับสนุน  หลัก  รอง
ขัน้ ตอนการดาเนิ น (PDCA)
1.ขัน้ วางแผน(P)
๑.๑ ประชุมคณะกรรมกำร EIS เพือ่
เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดแสดงผลงำน
นักเรียนและครู
2.ขัน้ ดาเนิ นการ(D)
2.1 เตรียมนักเรียนเพือ่ จัดแสดง
ผลงำนกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ EIS
และร่วมประชุมสัมมนำระดับภำค
ระดับประเทศ
2.2 นำนักเรียนจัดแสดงผลงำนจำก
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ
EIS และร่วมประชุมระดับภำค/
ระดับประเทศ
3.ขัน้ ตรวจสอบ/ติ ดตาม/ประเมิ นผล
(C)
3.1 ติดตำมผลกำรนำเสนอผลงำนใน
รูปแบบ EIS ในระดับภำค/ระดับประเทศ
4.ขัน้ สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A)
๔.๑ ประเมินผลและสรุปรำยงำน
ข้อเสนอแนะเพือ่ กำรปรับปรุงกำร
ดำเนินงำนครัง้ ต่อไป

กิ จกรรม

๗๗,๒00
(เงิน EIS)

นักเรียนและครูจัด
แสดงผลงานในการ
ประชุมระดับจังหวัดภาค
ในการแข่งขันนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการด้วย
ภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ต่างๆ ของห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ในระดับภาคเหนือ

งบประมาณ

เป้ าหมาย(จานวน)

เม.ย.๕๙ก.ย.๕๙
ต.ค.๕๙มี.ค.๖0

นำงปิ ยพร
ณ ลำปำง
และ
คณะ
กรรมกำร
EIS

ระยะเวลา ผูร้ บั ผิดชอบ

กิ จกรรมย่อยที่ ๓
๗๕,๓๗0

นำงปิ ยพร
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ชื่ อกิ จกรรม ส่งเสริ มการจัดกิ จกรรม
การแข่งขันและการนาเสนอผลงาน
เ พื่ อ ก า ร ป ร ะ ก ว ด แ ข่ ง ขั น ต า ม
หน่ ว ยงานต่ า งๆทัง้ ในโรงเรี ย นและ
นอกโรงเรียน
 สนับสนุน  หลัก  รอง
ขัน้ ตอนการดาเนิ น (PDCA)
1.ขัน้ วางแผน(P)
๑.๑ ประชุมคณะกรรมกำร EIS เพื่อ
เตรีย มควำมพร้อ มในกำรแข่ ง ขัน และ
นำเสนอผลงำน
2.ขัน้ ดาเนิ นการ(D)
๒.๑ เตรียมนักเรียนเพื่อร่วมนำเสนอ
ผลงำนเกีย่ ว กับกำรเรียนในรูปแบบ EIS
และเพื่อประกวดแข่งขันตำมหน่ วยงำน
ต่ำง ๆทัง้ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
๒.๒ นำนักเรียนเข้ำร่วมเสนอผลงำน
ในรูปแบบ EIS และประกวดแข่งขันตำม
หน่วยงำนต่ำง ๆทัง้ ในและนอกโรงเรียน
3.ขัน้ ตรวจสอบ/ติ ดตาม/ประเมิ นผล
(C)
๓.๑ ติ ด ตำมผลกำรเข้ำ ร่ ว มเสนอ
ผลงำนในรู ป แบบ EIS และประกวด
แข่งขันตำมหน่ วยงำนต่ำง ๆ ทัง้ ในและ
นอกโรงเรียน
4.ขัน้ สรุป /รายงาน/ปรับ ปรุง /พัฒ นา
(A)
๔.๑ ประเมินผลและสรุปรำยงำนกำร
นำเสนอผล งำนเกีย่ วกับกำรประกวด
แข่งขันตำมหน่วยงำนต่ำงๆทัง้ ในและ
นอกโรงเรียน สรุปรำยงำน ข้อเสนอแนะ
เพือ่ กำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนครัง้
ต่อไป

(เงิน EIS)

รวมงบประมาณกิ จกรรมหลักที่ 2

224,970

นักเรียนได้รับรางวัลจาก
การส่งผลงานเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้
ภาษาอังกฤษ ระดับภาค
ขึ้นไป

เม.ย.๕๙ก.ย.๕๙
ต.ค.๕๙มี.ค.๖0

ณ ลำปำง
และ
คณะกรรมกำร
EIS
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กิ จกรรมหลักที่ 3 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (EIS)
เป้ าหมายกิ จกรรมหลักที่ 3
ระดับ กำรปฏิบ ัติ ข องครู ด้ ำ นกำรจัด กิ จ กรรมกำรเรีย นรู้ เ พื่อ พัฒ นำทัก ษะกำรสื่อ สำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ค่ำเฉลี่ยของระดับกำรปฏิบตั ิ ≥ 3.50 จำกมำตร
ประมำณค่ำ 5 ระดับ
กิ จกรรม
กิ จกรรมที่ 1
ชื่อกิ จกรรม จัดกิ จกรรมการแสดงผล
งานครู นักเรียนทัง้ ในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน
 สนับสนุน  หลัก  รอง
ขัน้ ตอนการดาเนิ น (PDCA)
1.ขัน้ วางแผน(P)
1.1 ประชุมคณะครูกรรมกำร EIS
เพือ่ เตรียม จัดนิทรรศกำร กำรแสดงผล
งำนครู นักเรียนทัง้ ในและนอกโรงเรียน
2.ขัน้ ดาเนิ นการ(D)
2.1 จัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ในกำรจัด
นิทรรศกำร
2.2 จัดแสดงผลงำนของครูและ
นักเรียนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รูปแบบ EIS และกำรแสดง
ควำมสำมำรถของนักเรียน
3.ขัน้ ตรวจสอบ/ติ ดตาม/ประเมิ นผล
(C)
3.1 ติดตำมกำรจัดแสดงผลงำนของ
คณะครูและนักเรียนด้ำนกำรจัดกำรสอน

งบประมาณ
71,470
(เงิน EIS)

เป้ าหมาย(จานวน)

ระยะเวลา ผูร้ บั ผิดชอบ

1.นักเรียนและครู
เม.ย. 59 ถึง นำงปิ ยพร ณ
แสดงผลงำนทีเ่ กิดจำก
ก.ย. 59
ลำปำง
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ต.ค. 59 ถึง
และคณะ
รูปแบบ EIS อย่ำงมี
มี.ค. 60
กรรมกำร
คุณภำพในโรงเรียนใน
EIS
งำนเปิ ดบ้ำนวิชำกำร 1
ครัง้
2.ครูและนักเรียน
นำเสนอผลกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้
รูปแบบ EIS ภำยนอก
โรงเรียน อย่ำงน้อย 1
ครัง้ /ภำคเรียน
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รูปแบบ EIS และกำรแสดง
ควำมสำมำรถของนักเรียนทัง้ ในและนอก
โรงเรียน
4.ขัน้ สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A)
4.1 ประเมินผลสรุปรำยงำนกำรจัด
กิจกรรมแสดงผลงำนครูนกั เรียนทัง้ ใน
และนอกโรงเรียนรวมทัง้ ขอเสนอแนะใน
กำรจัดนิทรรศกำรเพือ่ กำรปรับปรุงครัง้
ต่อไป

กิ จกรรม
กิ จกรรมที่ 2
ชื่อกิ จกรรม พัฒนาบุคลากรกับ
สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
สถาบันภาษา และมหาวิ ทยาลัยที่ทา
MOU
 สนับสนุน  หลัก  รอง
ขัน้ ตอนการดาเนิ น (PDCA)
1.ขัน้ วางแผน(P)
1.1 ประชุมคณะกรรมกำร EIS ในกำร
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่
จัดกำรเรียนรูร้ ปู แบบ EIS
2.ขัน้ ดาเนิ นการ(D)
2.1 สมัครเรียนรูโ้ ดยผ่ำนสถำบันสอน
ภำษำ ทัง้ ในและนอกประเทศ
2.2 สมัครเข้ำรับกำรพัฒนำ
ภำษำอังกฤษกับมหำวิทยำลัย เช่น
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
3.ขัน้ ตรวจสอบ/ติ ดตาม/ประเมิ นผล(C)

งบประมาณ
200,000
(เงิน EIS)

จานวน

ระยะเวลา ผูร้ บั ผิดชอบ

พัฒนำครูและบุคลำกร เม.ย. 59 ถึง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ก.ย. 59
กับสถำบันภำษำและ
ต.ค. 59 ถึง
มหำวิทยำลัยทีท่ ำ MOU
มี.ค. 60
จำนวน 20 คน และผ่ำน
เกณฑ์กำรพัฒนำ คิดเป็ น
ร้อยละ 100

นำงปิ ยพร
ณ ลำปำง และ
คณะกรรมกำร
EIS
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3.1 ส่งครูเข้ำร่วมอบรมพัฒนำภำษำกับ
สถำบันสอนภำษำ และมหำวิยำลัยต่ำงๆ
4.ขัน้ สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา(A)
4.1 ประเมินผลและสรุปรำยงำน
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำบุคลำกรกับ
สถำบันภำษำหรือมหำวิทยำลัยเพื่อกำร
ปรับปรุงในกำรพัฒนำในครัง้ ต่อไป

รวมงบประมาณกิ จกรรมหลักที่ 3

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

271,470

๑๖.งบประมาณ
๑๖.๑ แหล่งงบประมาณ
◻ เงินอุดหนุนรำยหัว
◻ เงินอุดหนุนหนังสือแบบเรียน
◻ เงินอุดหนุนกิจกรรมวิชำกำร
บำท
◻ เงินอุดหนุนกิจกรรมคุณธรรม
บำท
◻ เงินอุดหนุนกิจกรรมทัศนศึกษำ
บำท
◻ เงินอุดหนุนกิจกรรมบริกำรสำรสนเทศ/ICT
.............................................. บำท
 เงินรำยได้สถำนศึกษำ
- เงิน MEP
บำท
- เงิน วิทย์ –คณิต

บำท
บำท
.............................................
.............................................
.............................................

.............................................
.............................................

- เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน

.............................................

- เงิน EIS
- เงินจ้ำงครูเชีย่ วชำญเฉพำะ

1,167,128
บำท
.............................................

- เงินจ้ำงบุคลำกรสำนักงำน/ห้องปฏิบตั กิ ำร

.............................................

- เงินจ้ำงครูชำวต่ำงประเทศ

.............................................

- เงินค่ำสอนคอมพิวเตอร์เกินมำตรฐำน

.............................................
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บำท

- เงินวำรสำร
◻ เงินสมำคมผูป้ กครอง ครู
.............................................
บำท
◻ เงินอื่น ๆ
- เงินสวัสดิกำร
............................................. บำท
- เงินกำรกุศล
.............................................
บำท
- เงินจำกหน่วยงำนอื่น
............................................
บำท
รวม (หนึ่ งล้านหนึ่ งแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่ งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) 1,167,128
บาท
๑๖.๒ ค่าใช้จ่าย
◻ ค่ำจ้ำงชัวครำว
่
............................................
บำท
 ค่ำตอบแทน
3๕๒,๘00
บำท
 ค่ำใช้สอย
477,210
บำท
 ค่ำวัสดุ
337,118
บำท
◻ ค่ำสำธำรณูปโภค
.............................................
บำท
◻ ค่ำครุภณ
ั ฑ์
.............................................
บำท
◻ ค่ำทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้ำง
บำท
รวม (หนึ่ งล้านหนึ่ งแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่ งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) 1,167,128
บาท
๑๗. ผูร้ บั ผิดชอบ (งาน/โครงการ)
ฝ่ ำยวิชำกำรและหัวหน้ำงำน EIS และคณะกรรมกำร EIS
18. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

จานวน ( คน )

ครูและผูบ้ ริหำร

14๐

พนักงำนรำชกำร

2

209
ลูกจ้ำงประจำ

๘

ลูกจ้ำงชัวครำว
่

5๗

ลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศ

๑๐

นักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 1 – 3
ชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 4 – 6

1,398
1,3๘0

19. การประเมิ นผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1.ผลผลิ ต
1.1 ระดับกำรปฏิบตั ขิ องครูดำ้ น
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูเ้ พื่อ
พัฒนำทักษะกำรสือ่ สำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้
รูปแบบ EIS ค่ำเฉลีย่ ของระดับกำร
ปฏิบตั ิ ≥ 3.50 จำกมำตรประมำณ
ค่ำ 5 ระดับ

1.2 ระดับคุณภำพของนักเรียน
ด้ำนทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำร
เรียนรูร้ ปู แบบ EIS ค่ำเฉลีย่ ของ
ระดับคุณภำพ ≥1.80 จำก 4
ระดับคุณภำพ (ได้แก่ 0,1,2,3)

วิ ธีการประเมิ น

เครื่องมือที่ใช้

สอบถามระดับการปฏิบัติของ
ครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS
จำก ครูและนักเรียนที่ได้ร่วมจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS

แบบสอบถามระดับ
การปฏิบัติของครูด้านจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS

เก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพ
ของนักเรียนด้านทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS จากครู
ที่ประเมินนักเรียนรายบุคคลจาก
การร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS

แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
คุณภาพของนักเรียนด้าน
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS
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ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
2.ด้านผลลัพธ์
2.1 รำงวัลทีค่ รูผจู้ ดั กิจกรรมกำร
เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรง
รำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
ได้รบั ตัง้ แต่ระดับภำคขึน้ ไป

วิ ธีการประเมิ น

เครื่องมือที่ใช้

เก็บรวบรวมรางวัลที่ครูผู้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงาน
สารสนเทศของโรงเรียนดารง
ราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงรำย

แบบเก็บรวบรวมรางวัลที่
ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS

2.2 นักเรียนได้รบั รำงวัลทีเ่ กิด
เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน
จำกกำรพัฒนำทักษะกำรสือ่ สำร ได้รับรางวัลที่เกิดขึ้นจากการ
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสื่อสาร
รูปแบบ EIS ตัง้ แต่ระดับภำคขึน้ ไป ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากจากงาน
สารสนเทศ ของโรงเรียนดารง
ราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย

แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
นักเรียนได้รับรางวัลที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
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( นำงปิ ยพร ณ ลำปำง)
หัวหน้ำงำน EIS
ผูเ้ สนอโครงกำร

(นำยบุญเพิม่ จอมใจหำญ)
ผูช้ ่วยรองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยอำนวยกำร
ผูต้ รวจสอบโครงกำร

(นำงศุภรินทร์ พรมรินทร์)
รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยวิชำกำร
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ผูเ้ ห็นชอบโครงกำร

( นำยอดุลย์ นันท์บญ
ั ชำ )
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์
ผูอ้ นุมตั โิ ครงกำร

ทีม่ ำ: โครงการ /กิจกรรม/ งาน แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2559 .โครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ :หน้า 918

รายละเอียดค่าใช้ จ่ายในกิ จกรรมหลักที่ 1 งานยกผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ ปี การศึกษา
๒๕๕๙
ฝ่ ายวิ ชาการ กลุ่มสาระ/งาน EIS
รหัสโครงการ/งาน ๐๑.๓๑งบประมาณที่ได้รบั จานวน 670,688 บาท
กิ จกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริ มการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบ
บูรณาการ
กิ จกรรมย่อยที่ 1  ช่วงที่ 1 ( 1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559 ) จานวน ๑๓๖,๐๘๗ บาท
 ช่วงที่ 2 ( 1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 ) จานวน ๖๘,๐๒๑ บาท
งบประมาณที่ได้รบั จานวน
จานวน 204,108 บาท
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 1 ( 1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559 )
ที่
รายการ
จานวน
หน่ วย
1 จัดซือ้ หนังสือ Short Story ภำษำอังกฤษเป็ น
หนังสือประกอบกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจของ
Scholastic

๑ ชุด
(10 เล่ม)

ราคาต่อ รวมเงิ น
แหล่ง
หน่ วย
(บาท) งบประมาณ
30,000

30,000
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22,988

2 กลุ่มุ สำระคณิตศำสตร์(จัดทำเอกสำร

ประกอบกำรสอน)
ระดับชัน้ ม1 จำนวน 25 แผ่นx470=11,750

24 รีม

84

2,016

ระดับชัน้ ม2 จำนวน 25 แผ่นx464=11,600

24 รีม

84

2,016

ระดับชัน้ ม3 จำนวน 25 แผ่นx464=11,600

24 รีม

84

2,016

ระดับชัน้ ม4 จำนวน25 แผ่น x 470=11,750

24 รีม

84

2,016

ระดับชัน้ ม๕ จำนวน 25 แผ่น x 460=11,500

23 รีม

84

1,932

ระดับชัน้ ม6 จำนวน25 แผ่นx450=๑๑,๒๕๐

23 รีม

84

1,932

กระดำษทำปก Delta ขำว

56 ห่อ

160

8960

แลกซีน(เทปผ้ำ 1.๕ “)

70 ม้วน

30

2,100

3 กลุ่มสาระวิ ทยาศาสตร์
วิ ชาชีววิ ทยา
กระดำษถ่ำยเอกสำร กล่องแดง
กระดำษทำปก KTV
กระดำษฟรุฟ๊
เทปผ้ำ 1/5”
หมึกพิมพ์ HP สีดำ
หมึกHP สี
ปำกกำเคมี แดง น้ำเงิน ดำ
วิ ชาเคมี
กระดำษถ่ำยเอกสำร(กล่องแดง)
กระดำษฟรุฟ๊
กระดำษทำปก A 4 KTV คละสี
เทปผ้ำ 1.5” stick คละสี
ที่
รายการ
ปำกกำไวท์บอร์ด STABILO คละสี
สีเมจิก 12 สี ม้ำด้ำมลำย
กระดำษ post-it คละสี
หมึกHP สี
หมึกHP สีดำ
วิ ชาฟิ สิ กส์
กระดำษถ่ำยเอกสำร(กล่องแดง)

38,611
6,340
8 รีม
85
680
2 ห่อ
80
160
80 แผ่น
2.5
200
50 ม้วน
30
1,500
5 ตลับ
350
1,750
5
350
1,750
30
10
300
7,946
10 รีม
85
850
100 แผ่น
2.5
250
5 ห่อ
80
400
20
36
720
จานวน ราคาต่อ รวมเงิ น
แหล่ง
หน่ วย
หน่ วย
(บาท) งบประมาณ
12 ด้ำม
18
216
10ชุด
75
750
3 โหล
420
1,260
5
350
1,750
5
750
1,750
4,230
10 รีม
85
850
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กระดำษฟรุฟ๊
กระดำษทำปก A 4 KTV คละสี
เทปผ้ำ 1.5” stick คละสี
กระดำษ post-it คละสี
สีเมจิก 12 สี ม้ำด้ำมลำย
วิ ชาวิ ทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
กระดำษฟรุฟ๊
ปำกกำเคมีหวั ม้ำ 2 หัว
สีชอล์ก มำสเตอร์อำร์ต 25 สี
เทปผ้ำ 1.5” NUVO
พลำสติกลูกฟูก 2 มิล(65x122)
เทป 2 หน้ำบำง 1.5 นิ้ว 20 หลำ
สติกเกอร์กระดำษA4 สี(50 แผ่น)
สติกเกอร์กระดำษ A4(15 แผ่น)
หนังสือDiscovery science 3
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แฟ้ ม 3 ห่วงตรำช้ำง Portforio
ป้ ำยสติกเกอร์ช่อื ห้องเป็ นภำษำอังกฤษ
ฟิ วเจอร์บอร์ด ขนำด A4
กระดำษ photo ไฮเจท 230 g
หมึก Cannon MP237 ดำ ทอง เหลือง น้ำ
เงิน
กล่องเก็บเอกสำรและผลงำน
รีฟิวแฟ้ มแคตตำล็อก A 4 ข้ำง
เทป opp ขุน่ 2 นิ้ว สีขำว 3 M
เทปโฟม 3 M ขนำด 5 เมตร
Unicon Discovery kit

100 แผ่น
5 ห่อ
20
3 โหล
10ชุด

2.5
80
36
420
75

150 แผ่น
36 ด้ำม
20 กล่อง
5 ม้วน
20แผ่น
5 ม้วน
1 ห่อ
5 ห่อ
41 เล่ม

2.50
10
85
30
40
42
255
45
390

30
6
35
6
4

120
500
30
320
200

250
400
720
1,260
750
20,095
375
360
1,700
150
800
210
255
255
15,990
30,688
3,600
3,000
1,050
1,920
800

3
60
2
2
5

400
20
34
175
3,500

1200
1,200
68
350
17,500

ที่

จานวน
หน่ วย

รายการ

5 กลุ่มสาระสังคมศึกษาการพัฒนาการ
เรียนการสอนอาเซียนศึกษา

ราคาต่อ รวมเงิ น
แหล่ง
หน่ วย
(บาท) งบประมาณ
13,800
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ค่ำตอบแทนวิทยำกรผูส้ อนภำษำพม่ำ
ค่ำเอกสำรประกอบกำรสอนภำษำพม่่ำ
ช่วงที่ ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ )
ที่
รายการ
1 กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์

วิ ชาชีววิ ทยา
กระดำษถ่ำยเอกสำร กล่องแดง
กระดำษทำปก KTV
กระดำษฟรุฟ๊
เทปผ้ำ 1/5”
หมึกพิมพ์ HP สีดำ
หมึกHP สี
ปำกกำเคมี แดง น้ำเงิน ดำ
วิ ชาเคมี
กระดำษถ่ำยเอกสำร(กล่องแดง)
กระดำษฟรุฟ๊
กระดำษทำปก A 4 KTV คละสี
เทปผ้ำ 1.5” stick คละสี
ปำกกำไวท์บอร์ด STABILO คละสี
สีเมจิก 12 สี ม้ำด้ำมลำย
กระดำษ post-it คละสี
หมึกHP สี
หมึกHP สีดำ
วิ ชาฟิ สิ กส์
กระดำษถ่ำยเอกสำร(กล่องแดง)
กระดำษฟรุฟ๊
กระดำษทำปก A 4 KTV คละสี
เทปผ้ำ 1.5” stick คละสี
กระดำษ post-it คละสี
สีเมจิก 12 สี ม้ำด้ำมลำย

18
30
จานวน
หน่ วย

600
100

10,800
3,000

ราคาต่อ รวมเงิ น
แหล่ง
หน่ วย
(บาท) งบประมาณ
22,261
6,340
8 รีม
85
680
2 ห่อ
80
160
80 แผ่น
2.5
200
50 ม้วน
30
1,500
5 ตลับ
350
1,750
5
350
1,750
30
10
300
7,946
10 รีม
85
850
100 แผ่น
2.5
250
5 ห่อ
80
400
20
36
720
12 ด้ำม
18
216
10ชุด
75
750
3 โหล
420
1,260
5
350
1,750
5
750
1,750
4,230
10 รีม
85
850
100 แผ่น
2.5
250
5 ห่อ
80
400
20
36
720
3 โหล
420
1,260
10ชุด
75
750
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ที่

รายการ

จานวน
หน่ วย

วิ ทยาศาสตร์มธั ยมศึกษาตอนต้ น
กระดำษฟรุฟ๊
150 แผ่น
สีชอล์ก มำสเตอร์อำร์ต 25 สี
20 กล่อง
เทปผ้ำ 1.5” NUVO
5 ม้วน
พลำสติกลูกฟูก 2 มิล(65x122)
20แผ่น
เทป 2 หน้ำบำง 1.5 นิ้ว 20 หลำ
5 ม้วน
สติกเกอร์กระดำษA4 สี(50 แผ่น)
1 ห่อ
สติกเกอร์กระดำษ A4(15 แผ่น)
5 ห่อ
2 กลุ่มสำระคณิตศำสตร์
ระดับชัน้ ม.1 จำนวน 25 แผ่นx470=11,750 24 รีม
ระดับชัน้ ม.2 จำนวน 25 แผ่นx464=11,600 24 รีม
ระดับชัน้ ม.3 จำนวน 25 แผ่นx464=11,600 24 รีม
ระดับชัน้ ม.4 จำนวน25 แผ่น x
24 รีม
470=11,750
ระดับชัน้ ม.๕ จำนวน 25 แผ่น x
23 รีม
460=11,500
ระดับชัน้ ม.6 จำนวน25 แผ่นx450=๑๑,๒๕๐ 23 รีม
4 วิชำคอมพิวเตอร์
เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำคอมพิวเตอร์
100
อุปกรณ์พฒ
ั นำควำมคิดกำรออกแบบและ
10
เทคโนโลยี Makey Makey
5 กลุ่มสำระสังคมศึกษำกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนอำเซียนศึกษำ
ตุ๊กตำแต่งกำยชุดประจำชำติ
1
แผนทีแ่ ยกเป็ นประเทศต่ำงๆของอำเซียน
10

ราคาต่อ รวมเงิ น
แหล่ง
หน่ วย
(บาท) งบประมาณ
2.50
85
30
40
42
255
45
84
84
84
84

375
1,700
150
800
210
255
255
11,980
2,016
2,016
2,016
2,016

84

1,932

84

1,932
21,980
101.42 10,142
1,175 11,750
11,800
8,000
380

8,000
3,800
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กิ จกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนาครูผส้ ู อนโดยจ้างครูชาวต่ างชาติ มาสอนครูไทย(การ Coaching ครู
ในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS)

กิ จกรรมที่ ๒  ช่วงที่ 1 ( 1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559 ) จานวน 17๐,๐00บาท
 ช่วงที่ 2 ( 1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 ) จานวน 1๖๕,๐00บาท
งบประมาณที่ได้รบั จานวน
จานวน 335,000 บาท
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 1 ( 1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559 )
ที่
รายการ
จานวน ราคาต่อ รวมเงิ น
แหล่ง
หน่ วย
หน่ วย
(บาท) งบประมาณ
1 ค่ำจ้ำงครูต่ำงชำติกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ 1
6 2๗,๕00 1๖๕,๐00
คน 6 เดือน
2 ค่ำดำเนินกำรขอใบอนุญำตทำงำนและต่อวี
1
5,000
5,000
ซ่ำ
รวม
17๐,๐00
ช่วงที่ 2 ( 1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 )
ที่
รายการ
1 ค่ำจ้ำงครูชำวต่ำงชำติกลุ่มสำระคณิตศำสตร์
จำนวน 1 คน 6 เดือน
รวม

จานวน ราคาต่อ
หน่ วย
หน่ วย
6 2๗,๕00

รวมเงิ น
แหล่ง
(บาท) งบประมาณ
1๖๕,๕00
๑๖๕,๐๐๐
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กิ จกรรมย่อยที่ 3 จัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน oxford online
placement test ของนักเรียนชัน้ ม. ๓ , ม. ๖
กิ จกรรมที่ 3  ช่วงที่ 1 ( 1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559 ) จานวน - บาท
 ช่วงที่ 2 ( 1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 ) จานวน 9๑,๔00บาท
งบประมาณที่ได้รบั จานวน
จานวน 9๑,๔00บาท
ช่วงที่ 2 ( 1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 )
ที่
รายการ
1 ค่ำลงทะเบียนสอบนักเรียนชัน้ ม.3,ม.6
รวม

จานวน ราคาต่อ
หน่ วย
หน่ วย
๙๑๔
100

รวมเงิ น
แหล่ง
(บาท) งบประมาณ
๙๑,๔๐๐
91,400
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กิ จกรรมย่อยที่ 4 ค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รปู แบบ
EIS
กิ จกรรมที่ 4  ช่วงที่ 1 ( 1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559 ) จานวน 19,950 บาท
 ช่วงที่ 2 ( 1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 ) จานวน 20,230 บาท
งบประมาณที่ได้รบั จานวน
จานวน 40,180 บาท
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 1 ( 1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559 )
ที่
รายการ
จานวน
หน่ วย
1 ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรเข้ำค่ำยของ
100
นักเรียน
2 ค่ำตอบแทนวิทยำกรชำวต่ำงชำติ
5
3 ค่ำอำหำรว่ำงนักเรียน 2 มือ้ มือ้ ละ 15
100
4 ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มือ้
100
5 ค่ำอำหำรกลำงวันครู 10 คน
10
6 ปำกกำเคมี 2 หัวม้ำ
10
7 คลิปหนีบดำ No 108
2 กล่อง
8 โพสต์-อิท 4”*3”3M 643SSN
40 ห่อ
9 จัดทำวุฒบิ ตั ร
120
10 กระดำษพรุฟ๊
100
11 ค่ำถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มงำน
5
รวม

ราคาต่อ
หน่ วย
50

รวมเงิ น
(บาท)
5,000

200
10
30
50
10
60
32
10
2.5
200

6,000
1,500
3,000
500
100
120
1,280
1,200
250
1,000
1๙,๙๕0

แหล่ง
งบประมาณ
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ช่วงที่ 2 ( 1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 )
ที่
รายการ
1 ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรเข้ำค่ำยของ
นักเรียน
2 ค่ำตอบแทนวิทยำกรชำวต่ำงชำติ
3 ค่ำน้ำดื่มว่ำงนักเรียน 2 มือ้ มือ้ ละ 15
4 ค่ำอำหำรกลำงวันนักเรียน 1 มือ้
5 ค่ำอำหำรกลำงวันครู 10 คน
6 กระดำษพรูฟ๊
7 ค่ำจัดทำวุฒบิ ตั ิ
8 โพสต์-อิท 4”*3”3M 643SSN
รวม

จานวน
หน่ วย
100

ราคาต่อ
หน่ วย
50

รวมเงิ น
(บาท)
5,000

5
100
100
10
100
120
40 ห่อ

200
30
30
50
2.5
10
32

6,000
3,000
3,000
500
250
1,200
1,280
20,230

แหล่ง
งบประมาณ
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รายละเอียดค่าใช้ จ่ายในกิ จกรรมหลักที่ 2 กิ จกรรมส่งเสริ มการเป็ นเลิ ศ ปี การศึกษา
๒๕๕๙
ฝ่ ายวิ ชาการ กลุ่มสาระ/งาน EIS
รหัสโครงการ/งาน ๐๑.๓๑ งบประมาณที่ได้รบั จานวน ๒๒๔,๙๗0 บาท
กิ จกรรมย่อยที่ 1 Thailand ASEAN
กิ จกรรมที่ 1  ช่วงที่ 1 ( 1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559 ) จานวน ๓๖,๒00 บาท
 ช่วงที่ 2 ( 1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 ) จานวน ๓๖,๒00 บาท
งบประมาณที่ได้รบั
จานวน ๗๒,๔00 บาท
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 1 ( 1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559 )
ที่
รายการ
จานวน
หน่ วย
1 ค่ำลงทะเบียนนักเรียน
๑0 คน
2 ค่ำเบีย้ เลีย้ งคนขับ ๑ คน
๕ วัน
3 ค่ำน้ำมันรถตู้
๑ คัน

ราคาต่อ
หน่ วย
๓, 000
๒๔0
๕, 000

รวมเงิ น
(บาท)
๓0, 000
๑,๒00
๕, 000

แหล่ง
งบประมาณ
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36,200

รวม
ช่วงที่ 2 ( 1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 )
ที่
รายการ
1 ค่ำลงทะเบียนนักเรียน
2 ค่ำเบีย้ เลีย้ งคนขับ ๑ คน
3 ค่ำน้ำมันรถตู้
รวม

จานวน
หน่ วย
๑0 คน
๕ วัน
๑ คัน

ราคาต่อ
หน่ วย
๓, 000
๒๔0
๕, 000

รวมเงิ น
(บาท)
๓0, 000
๑,๒00
๕, 000
36,200

แหล่ง
งบประมาณ

กิ จกรรมย่อยที่ 2 จัดแสดงผลงานนักเรียนและครูในการประชุมระดับจังหวัด/ภาค/
ประเทศ
กิ จกรรมที่ ๒  ช่วงที่ 1 ( 1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559 ) จานวน - บาท
 ช่วงที่ 2 ( 1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 ) จานวน ๗๗,๒00 บาท
งบประมาณที่ได้รบั
จานวน ๗๗,๒00 บาท
ช่วงที่ 2 ( 1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 )
ที่
รายการ
จานวน ราคาต่อ รวมเงิ น
แหล่ง
หน่ วย
หน่ วย
(บาท) งบประมาณ
1 เบีย้ เลีย้ งนักเรียนคนละ ๑๕0 ต่อวัน
๑0
๓00
๓, 000
จำนวน ๒ วัน
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2 เบีย้ เลีย้ งครูคนละ ๒๔0 ต่อวัน จำนวน ๒
วัน
3 ค่ำลงทะเบียนนักเรียน
4 ค่ำลงทะเบียนครู
5 ค่ำเช่ำเหมำรถตู้ ๓ วัน วันละ ๑,๘00 บำท
6 ค่ำทีพ่ กั ครู ๕ ห้อง ห้องละ ๘00 บำท
7 ค่ำทีพ่ กั นักเรียน ๕ ห้อง ห้องละ ๘00 บำท
8 ชุดขำตัง้ โรอับและโปสเตอร์
9 ค่ำจัดทำป้ ำยโฟมบอร์ด ขนำด ๑x๑.๕ ตร.ม
๑0 ค่ำวัสดุฝึกและนำเสนอ Science Show
นักเรียน
๑๑ ค่ำวัสดุฝึกอุปกรณ์แสดงทำงคณิตศำสตร์
คอมพิวเตอร์
๑๒ ค่ำน้ำมันรถ
รวม

๑0

๔๘0

๔,๘00

๑0
๑0
๒ คัน
๒ คืน
๒ คืน
๔ ชุด
๕ แผ่น
๒ ชุด

๕00
๑, 000
๕,๔00
๔, 000
๔, 000
๒,๔00
๘00
๑, 000

๕, 000
๑0, 000
๑0,๘00
๘, 000
๘, 000
๙,๖00
๔, 000
๒, 000

๒ ชุด

๑, 000

๒, 000

๒ คัน

๕, 000

๑0, 000
๗๗,๒00

กิ จกรรมย่อยที่ 3 จัดแสดงผลงานนักเรียนและครูในการประชุมระดับจังหวัด/ภาค/
ประเทศ
กิ จกรรมที่ ๓  ช่วงที่ 1 ( 1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559 ) จานวน ๓๕,๔00 บาท
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 ช่วงที่ 2 ( 1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 ) จานวน ๓๙,๙๗0 บาท
งบประมาณที่ได้รบั
จานวน ๗๕,๓๗0 บาท
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 1 ( 1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559 )
ที่
รายการ
จานวน ราคาต่อ รวมเงิ น
แหล่ง
หน่ วย
หน่ วย
(บาท) งบประมาณ
1 วัสดุฝึกเพื่อกำรแข่งขัน Science Show
2
2,500
๕, 000
2 วัสดุอุปกรณ์สำหรับกำรแข่งขันคอมพิวเตอร์
2
2,500
๕, 000
3 วัสดุฝึกอุปกรณ์สำหรับกำรแข่งขัน
2
2,500
๕, 000
คณิตศำสตร์
๔ ของรำงวัลสำหรับนักเรียนทีเ่ ข้ำร่วมแข่งขัน
ในโรงเรียนประเภททีม ๓ คน จำนวน ๓
กิจกรรม
๓
๒๕0
๗๕0
ทีมรำงวัลที่ ๑
๓
๒00
๖00
ทีมรำงวัลที่ ๒
๓
๑00
๓00
ทีมรำงวัลที่ ๓
๓
๖๐
๑๘0
ทีมรำงวัลชมเชย
๕ ค่ำทำเอกสำรรูปเล่มรำยงำนประกอบกำร
๒0 เล่ม
๕0
๑, 000
แข่งขัน (วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
คอมพิวเตอร์ และกลุ่มสำระอื่นๆ)
๖ ค่ำเบีย้ เลีย้ งนักเรียนกรณีทต่ี อ้ งไปแข่งขัน
๑0
๔๕0
๔,๕00
คนละ ๑๕0 บำทต่อวัน จำนวน ๓ วัน
๗ เบีย้ เลีย้ งครู คนละ ๒๔0 บำทต่อวัน จำนวน
๑0
๗๒0
๗,๒00
๓ วัน
๘ ค่ำน้ำมันรถ
๑
๕, 000
๕, 000
๙ ค่ำเบีย้ เลีย้ งคนขับ ๒๔0 บำทต่อวัน จำนวน
๑
๗๒0
๗๒0
๓ วัน
๑0 ค่ำอำหำรนักเรียนในกำรฝึกซ้อมก่อนไป
๕
๓0
๑๕0
แข่งขัน
รวม
๓๕,๔00
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ช่วงที่ 2 ( 1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 )
ที่
รายการ
1
2
3
๔
๕

๖

๗
๘
๙
๑0
๑๑

จานวน
หน่ วย
วัสดุฝึกเพื่อกำรแข่งขัน Science Show
2
วัสดุอุปกรณ์สำหรับกำรแข่งขันคอมพิวเตอร์
2
วัสดุฝึกอุปกรณ์สำหรับกำรแข่งขัน
2
คณิตศำสตร์
วัสดุฝึกสำหรับกลุ่มสำระอื่นๆ
๕
ของรำงวัลสำหรับนักเรียนทีเ่ ข้ำร่วมแข่งขัน
ในโรงเรียนประเภททีม ๓ คน จำนวน ๓
กิจกรรม
๓
ทีมรำงวัลที่ ๑
๓
ทีมรำงวัลที่ ๒
๓
ทีมรำงวัลที่ ๓
๓
ทีมรำงวัลชมเชย
ค่ำทำเอกสำรรูปเล่มรำยงำนประกอบกำร
๒0 เล่ม
แข่งขัน (วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
คอมพิวเตอร์ และกลุ่มสำระอื่นๆ)
ค่ำเบีย้ เลีย้ งนักเรียนกรณีทต่ี อ้ งไปแข่งขัน
๑0
คนละ ๑๕0 บำทต่อวัน จำนวน ๓ วัน
เบีย้ เลีย้ งครู คนละ ๒๔0 บำทต่อวัน จำนวน
๑0
๓ วัน
ค่ำน้ำมันรถ
๑
ค่ำเบีย้ เลีย้ งคนขับ ๒๔0 บำทต่อวัน จำนวน
๑
๓ วัน
ค่ำอำหำรนักเรียนในกำรฝึกซ้อมก่อนไป
๕
แข่งขัน
รวม

ราคาต่อ
หน่ วย
2,500
2,500
2,500

รวมเงิ น
(บาท)
๕, 000
๕, 000
๕, 000

๙0๔

๔,๕๗0

๒๕0
๒00
๑00
๖0

๗๕0
๖00
๓00
๑๘0

๕0

๑, 000

๔๕0

๔,๕00

๗๒0

๗,๒00

๕, 000
๗๒0

๕, 000
๗๒0

๓0

๑๕0
๓๙,๙๗0

แหล่ง
งบประมาณ
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รายละเอียดค่าใช้ จ่ายในกิ จกรรมหลักที่ 3 กิ จกรรมยกผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙
ฝ่ ายวิ ชาการ กลุ่มสาระ/งาน EIS
รหัสโครงการ/งาน ๐๑.๓๑ งบประมาณที่ได้รบั จานวน ๒๗๑,๔๗๐บาท
กิ จกรรมย่อยที่ 1 จัดกิ จกรรมการแสดงผลงานครู นักเรียนทัง้ ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน
กิ จกรรมที่ 1  ช่วงที่ 1 ( 1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559 )
 ช่วงที่ 2 ( 1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 )
งบประมาณที่ได้รบั
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 1 ( 1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559 )
ที่
รายการ
จานวน
หน่ วย
1 ป้ ำยชื่อตัง้ โต๊ะ 1 ด้ำน A4 แนวตัง้ SC
12
2 โรลอัพ
6
3 พ๊อปดอกไม้
6
4 กล่องเก็บเอกสำรและผลงำน
9
5 ชัน้ เหล็กวำงเอกสำรสีขำว
3
6 ผ้ำปูโต๊ะสีน้ำเงิน
1 ม้วน
7 ค่ำจ้ำงเย็บผ้ำปูโต๊ะ
20
8 ผ้ำลูกไม้ปโู ต๊ะ
12 เมตร
9 ปลักรำง
๊ T/G ยำว 10 เมตร
5
10 แฟ้ มสำมห่วงฟลำมิงโก้ ์ No9033aa4
10

จานวน 33,400 บาท
จานวน ๓๘,๐70บาท
จานวน ๗1,๔70 บาท
ราคาต่อ
หน่ วย
175
1,500
1,500
400
1000
1,200
50
300
180
110

รวมเงิ น
แหล่ง
(บาท) งบประมาณ
2,100
9,000
9,000
3,600
3,000
1,200
1,000
3,600
900
1100
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รวม

ช่วงที่ 2 ( 1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 )
ที่
รายการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รีฟิวแฟ้ มแคตตำล็อก A4 ช้ำง
โรลอัพ
โฟมบอรด์ขนำด60x30 cm(คณิตศำสตร์)
โฟมบอรด์ขนำด A4xA4( คณิตศำสตรฺ)์
พลำสติกใสหนำ(เมตร)
กำวลำเท็กซ์ 32 ออนซ์
สติกเกอร์กระดำษ A4 สี
usb hdd external 500GB
กล่องใส่โบว์ชวั ร์ A4 1 ช่อง
แฟ้ มสำมห่วงฟลำมิงโก้N์ o9033aa4
รวม

33,400

จานวน
หน่ วย
30
3
200
100
60
6 ขวด
12
1
10
10

ราคาต่อ
หน่ วย
20
1,500
60
120
25
55
55
2500
280
110

รวมเงิ น
แหล่ง
(บาท) งบประมาณ
600
4,500
12,000
12,000
1,500
330
660
2,500
2880
1100
38,070
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กิ จกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาบุคลากรกับสถาบันการศึกษาระดับมหาวิ ทยาลัย สถาบันภาษา
และมหาวิ ทยาลัยที่ทาMOU
กิ จกรรมที่ ๒  ช่วงที่ 1 ( 1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559 ) จานวน 100,000 บาท
 ช่วงที่ 2 ( 1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 ) จานวน 100,000 บาท
งบประมาณที่ได้รบั
จานวน 200,000 บาท
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 1 ( 1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559 )
ที่
รายการ
จานวน ราคาต่อ
หน่ วย
หน่ วย
1 ค่ำลงทะเบียนครูในกำรเข้ำร่วมอบรมกำร
10 10,000
พัฒนำกับสถำบันภำษำหรือกับหน่วยงำนที่
จัดกำรอบรม
รวม
ช่วงที่ 2 ( 1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 )
ที่
รายการ
จานวน ราคาต่อ
หน่ วย
หน่ วย

รวมเงิ น
แหล่ง
(บาท) งบประมาณ
100,000

100,000
รวมเงิ น
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ
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1 ค่ำลงทะเบียนครูในกำรเข้ำร่วมอบรมกำร
พัฒนำกับสถำบันภำษำหรือกับหน่วยงำนที่
จัดกำรอบรม
รวม

10

10,000

100,000

100,000
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โรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์
โครงกำร/งำน ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๐
๑. รหัสโครงกำร/งำน
๒. ชื่อโครงกำร/งำน
๓.
๔.
๕.
๖.

๗.

๐๑.๓21
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย)
ฝ่ ำย
วิชาการ
กลุ่มสำระ/งำน
การเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
เป็ นภาษาอังกฤษโดยครูไทย(EIS)
ลักษณะโครงกำร/งำน  งานประจา  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
สนองนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน (สพฐ.)
ยุทธศำสตร์ที่ ๑. การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จุดเน้ นด้ำน ๑. ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ข้อที่ ๑.๒ ผูเ้ รียนมีสมรรถนะทีส่ าคัญ สู่มาตรฐานสากล
สนองตัวชี้วดั ควำมสำเร็จโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
ด้ำน ผูเ้ รียน
เป้ ำหมำยข้ อที่ ๒ สื่อ สารสองภาษา:นัก เรีย นโรงเรีย นมาตรฐานสากลมีท ัก ษะและ
ความสามารถ ด้านภาษา ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูงในระดับเดียวกับนักเรียนของ
ประเทศที่มคี ุณภาพการศึกษาสูง ทัง้ เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อการติดต่อสื่อสาร
เพื่อการนาเสนอผลงาน เพื่อการโต้แย้ง ให้เหตุผลและเพื่อการเจรจาความร่วมมือทัง้ ด้านการ
ฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนและนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความสนใจเรียน
วิชาภาษาต่างประเทศภาษาทีส่ องเพิม่ มากขึน้
ตัวชี้วดั ที่
๒.๑ ร้อยละของนักเรียนชัน้ ม.๑ - ม.๓ และ ม. ๔ - ม.๖ มีทกั ษะความสามารถด้านการ
พูด/การเขียนภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง ๆ อยู่ในระดับดี โดยการประเมินจากครูผู้สอนและ
ผูท้ รงคุณวุฒ(ิ โรงเรียนจัดให้มกี ารประเมิน)
ตัวชี้วดั ที่
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๒.๒ ร้อยละของนักเรียนชัน้ ม.๑ - ม ๓ และ ม.๔ - ม๖ ทีไ่ ด้รบั เชิญหรือคัดเลือกให้เข้า
ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รบั รางวัลเกี่ยวกับ การพูด/การเขียนภาษาอังกฤษรูปแบบ
ต่างๆ ในงานทีจ่ ดั โดยหน่ วยงานภายนอก (เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาส่วนกลาง และหน่ วยงานต่าง
ๆ จัดให้มเี วทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
ตัวชี้วดั ที่
๒.๓ ร้อยละของนักเรียนชัน้ ม.๑ - ม.๓ และ ม.๔ - ม.๖ ที่มผี ลงานการเขียนรายงาน
เชิงวิชาการ/บทความเป็ นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เ ผยแพร่ใ นเอกสารวิชาการที่จดั ท าโดย
โรงเรียน หรือเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือส่วนกลาง หรือวารสารทางวิชาการทีจ่ ดั ทาโดย
หน่ วยงานอื่น (เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ส่วนกลาง และหน่ วยงานต่าง ๆ จัดให้มเี อกสารวิชาการ
สาหรับเผยแพร่ผลงานของนักเรียน)
๘. กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑ , ๒ , ๔
ข้อควำมกลยุทธ์
๑. จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามความสามารถ ความถนัด และความเข้าใจของนักเรียน
๔. ผลิตและใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายการเรียนรูใ้ นการเรียนรูแ้ ละการ
ดาเนิน
ชีวติ

๙. สนองมำตรฐำนกำรศึกษำโรงเรียน
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผูเ้ รียน
๑. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
๑.๑ ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชัน้
๑.๓ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสำคัญ
๑. มีกระบวนการเรียนการสอนทีส่ ร้างโอกาสให้ผเู้ รียนทุกคนมีส่วนร่วม
๒. การจัดการเรียนการสอนทีย่ ดึ โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถินขอรั
่ บรองว่าข้สอำเนำถู
มูลเป็นความจริ
กต้อง งทุกประก
๓. การตรวจสอบและประเมิน ความรู้ ค วามเข้ า ใจของผู้ เ รีย นอย่ า งมีร ะเบียสบและมี
ำเนำถูกต้อง
ประสิทธิภาพ
๑๐. หลักกำรและเหตุผล

(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
(นายส่งศักยดินด
์ เทพดวงแก้
ผู้อานวยการโรงเรี
ารงราษฎร์สว)งเครา
ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเครา
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พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔ แนวทางการจัดการศึกษา ในมาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้และถือว่าผูเ้ รียนมีความสาคัญ
ทีส่ ุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและ
มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษาทัง้ การจัดการศึกษา ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทัง้ ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม
ความเหมาะสม มาตราที่ ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่งเสริมสนับสนุ นให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอานวยความ
สะดวกเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละมีความรอบรู้
ผูส้ อนและผูเ้ รียนอาจเรียนรูไ้ ปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่าง ๆ
ขณะเดียวกันจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๓ ของ สมศ ได้เสนอแนะในข้อที่
๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญไว้ว่า ครูควรปรับเปลี่ยนวิธกี ารในการ
จัดการเรียนการสอนให้หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการสอนทีน่ ่ าสนใจ วาง
แผนการใช้ส่ ือ การสอนให้ส อดคล้อ งเหมาะสมกับ กิจ กรรมการเรีย นรู้เ พื่อ พัฒ นาผู้เ รีย นให้ม ี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรูส้ ูงขึน้ ทุกสาระการเรียนรู้ รวมทัง้ ครูเป็ นส่วนหนึ่งควรได้รบั การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยการศึกษาค้นคว้า วิจยั เพื่อพัฒนาสื่อให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกปี อย่างต่อเนื่อง จัดการแหล่งข้อมูลทีถ่ ูกเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้อง (Data Management)
ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่ วนร่ว มในการดาเนินกิจกรรม และนอกจากนี้ยงั มีจุดที่ควร
พัฒนา คือความไม่เด่นชัดในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจยั เพื่อพัฒนา
สื่อให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกปี อย่างต่อเนื่องโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์เป็ นโรงเรียน
มาตรฐานสากลที่ไ ด้พ ฒ
ั นารูปแบบการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (English for Integrated Study : EIS) ซึง่
มีความมุ่งหวังให้นักเรียนเป็ นผูม้ คี วามสามารถด้านวิชาการสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษาพัฒนา
ความคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ ด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพ(Quality System
Management ) นอกจากนี้ตามกรอบแนวคิดปฎิรปู การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ได้มุ่งเน้นพัฒนา
ในเรือ่ งคนไทยยุคใหม่ คุณภาพครูยคุ ใหม่ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรูย้ คุ ใหม่ ทาให้รปู แบบการ
เรียนการสอน EIS มีความจาเป็ นอย่างยิง่ และผลจากการประเมินโครงการ/กิจกรรมปี การศึกษา
๒๕๕๙ ที่ผ่ านมา เห็นควรให้จดั ทา โครงการ/กิจกรรมนี้ต่ อ ไป เพื่อ สร้างให้นักเรียนให้เ ป็ น
บุคลากรทีม่ คี วามพร้อมมีศกั ยภาพของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและนาไปสู่การนาความรูไ้ ป
ใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาตัดสินใจและดาเนินชีวติ ได้อย่างเหมาะสม (System Thinking)
๑๑. วัตถุประสงค์
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1.เพื่อ พัฒนาคุ ณ ภาพการจัดกิจกรรมการจัดการเรีย นรู้ของครู ด้านการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรูร้ ปู แบบ EIS
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS
๑๒. เป้ ำหมำย
๑๒.๑ ด้ำนผลผลิ ต (Outputs)
12.1.1 ระดับการปฏิบตั ิของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ค่าเฉลี่ยของระดับ การปฏิบตั ิ ≥ 3.50 จาก
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ
12.1.2 ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรูร้ ูปแบบ EIS อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ ≥ 0.80 จาก 4 ระดับคุณภาพ (ได้แก่
0,1,2,3)

๑๒.๒ ด้ำนผลลัพธ์ (Outcomes)
12.2.1 รางวัลที่ครูผู้จดั กิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรูร้ ปู แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ได้รบั ตัง้ แต่
ระดับภาคขึน้ ไป
12.2.2 นัก เรีย นได้ร ับ รางวัล ที่เ กิด จากการพัฒ นาทัก ษะการสื่อ สารภาษาอัง กฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรูร้ ปู แบบ EIS ตัง้ แต่ระดับภาคขึน้ ไป
๑๓. สถำนที่ดำเนิ นกำร
โรงเรียนดารงราษฎร์สงค์เคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๑๔. ระยะเวลำดำเนิ นกำร
 ช่วงที่ ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ )  ช่วงที่ ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑)
๑๕. วิ ธีดำเนิ นกำร
กิ จกรรมหลักที่ 1 กิ จกรรมส่งเสริ มควำมเป็ นเลิ ศนักเรียน
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เป้ ำหมำยกิ จกรรมหลักที่ 1
นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศจากกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
นักเรียนทั้งหมด
กิ จกรรม
กิ จกรรมย่อยที่ ๑
ชื่อกิ จกรรม จัดกิ จกรรมกำร
แสดงผลงำนครูนักเรียนทัง้ ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน

งบประมำณ
๗๒,๙๙๐
(เงิน EIS)

◻ สนับสนุน ◻ หลัก  รอง
ขัน้ ตอนกำรดำเนิ น (PDCA)
๑.ขัน้ วำงแผน(P)
๑.๑ ประชุมครูทส่ี อนEISในแต่ละ
กลุ่มสาระทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์เพือ่ จัดเตรียมนิทรรศการ
การแสดงผลงานครู และนักเรียนทัง้ ใน
และนอกโรงเรียน

กิ จกรรม
งบประมำณ
๒.ขัน้ ดำเนิ นกำร(D)
๒.๑ จัดชือ้ วัสดุอุปกรณ์ในการจัด
นิทรรศการทีเ่ กีย่ วข้อง
๒.๒ จัดแสดงผลงานครูและนักเรียน
ด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
EIS และการแสดงความสามารถของ
นักเรียน
๓.ขัน้ ตรวจสอบ/ติ ดตำม/
ประเมิ นผล(C)

เป้ ำหมำย(จำนวน)

ระยะเวลำ ผูร้ บั ผิดชอบ
1.นักเรียนได้รบั การ ช่วงที่ 1 นางปิ ยพร ณ
ส่งเสริมความเป็ นเลิศ
เม.ย ๖๐ถึง ลาปางและ
จากกิจกรรมการเรียนรู้
ก. ย ๖๐ คณะกรรมการ
รูปแบบ EIS คิดเป็ น
EIS
ร้อยละ 100 ของ
ช่วงที่ 2
นักเรียนทัง้ หมด
ต.ค. ๖๐ถึง
2.นักเรียนได้นาเสนอ
มี.ค ๖๑
ผลงาน และนาผลงาน
เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการเวที
ต่างๆ ได้รบั เกียรติบตั ร
หรือรางวัลระดับภาคขึน้
ไป

เป้ ำหมำย(จำนวน)

ระยะเวลำ ผูร้ บั ผิดชอบ
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๓.๑ ติดตามการจัดแสดงผลงานของ
คณะครูและนักเรียนด้านการจัดการ
สอนรูปแบบ EIS และการแสดง
ความสามารถของนักเรียนทัง้ ในและ
นอกโรงเรียน
๔.ขัน้ สรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ
(A)
๔.๑ ประเมินผลสรุปรายงานการจัด
กิจกรรมแสดงผลงานของครูนกั เรียนทัง้
ในและนอกโรงเรียนรวมทัง้
ข้อเสนอแนะในการจัดนิทรรศการเพือ่
การปรับปรุงครัง้ ต่อไป
กิ จกรรมย่อยที่ ๒
ชื่อกิ จกรรม Thailand ASEAN

๕๐,๒๐๐
(เงิน EIS)

◻ สนับสนุน ◻ หลัก  รอง
ขัน้ ตอนกำรดำเนิ น (PDCA)
๑.ขัน้ วำงแผน(P)
๑.๑ ประชุมคณะกรรมการ EIS เพือ่
เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียม
ความพร้อมในการจัดเตรียมนักเรียน
เข้าค่าย Thailand ASEAN
๒.ขัน้ ดำเนิ นกำร(D)
๒.๑ ดาเนินการรับสมัครนักเรียนที่
สนใจในการเข้าค่าย Thailand ASEAN
๒.๒ สอบสัมภาษณ์นกั เรียนเพือ่
คัดเลือกนักเรียนเป็ นตัวแทนในการเข้า
ค่าย Thailand ASEAN
๒.๓ ส่งนักเรียนทีผา่ นการคัดเลือก
และครูผดู้ แู ลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
Thailand ASEAN

กิ จกรรม

งบประมำณ

1.นักเรียนเป็ นตัวแทน
ช่วงที่ 1 นายเจตยุทธ
ในการเข้าค่าย Thailand เม.ย ๖๐ถึง
วงศ์ใหญ่
ASEAN จานวน 10 คน
ก. ย ๖๐
(ช่วงที1่ )
2.นักเรียนทีผ่ า่ นการ
ช่วงที่ 2
คัดเลือกร่วมกิจกรรม
ต.ค. ๖๐ถึง
TAYC จานวน 10 คน
มี.ค ๖๑
(ช่วงที2่ )

เป้ ำหมำย(จำนวน)

ระยะเวลำ ผูร้ บั ผิดชอบ
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๓.ขัน้ ตรวจสอบ/ติ ดตำม/ประเมิ นผล
(C)
๓.๑ สังเกตการณ์ปฏิบตั กิ จิ กรรมใน
ค่าย Thailand ASEAN และประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการ
เข้าค่าย Thailand ASEAN
๔.ขัน้ สรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ
(A)
๔.๑ สรุปผลการดาเนินการพา
นักเรียนไปปฏิบตั กิ จิ กรรมในค่าย
Thailand ASEAN
๔.๒ นาผลทีไ่ ด้จากการสรุปผลการ
ดาเนินการมาวางแผนพัฒนาและ
เตรียมนักเรียนในการเข้าค่ายปี
การศึกษาต่อไป
กิ จกรรมย่อยที่ ๓
ชื่อกิ จกรรมกำรใช้สื่อเสริ มกำร
เรียนรู้

◻ สนับสนุน ◻ หลัก  รอง
ขัน้ ตอนกำรดำเนิ น (PDCA)
๑.ขัน้ วำงแผน(P)
๑.๑ ประชุมคณะกรรมการ EIS
เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จัดเตรียมสื่อเพื่อนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้กบั นักเรียน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ทุกระดับชัน้
๒.ขัน้ ดำเนิ นกำร(D)
๒.๑ ดาเนินการประสานงานกับ
งานพัสดุของโรงเรียนเพื่อดาเนินการ
จัดซือ้ สื่อการเรียนการสอนตามกลุ่ม
สาระการเรียนรูต้ อ้ งการ

๖๗๐,๒๔๒
(เงิน EIS)

พัฒนาสื่อประเภท
เอกสารประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
EIS

ช่วงที่ 1 นางสาวรัตนาพร
ใจออน
เม.ย ๖๐ถึง
ก. ย ๖๐
ช่วงที่ 2
ต.ค. ๖๐ถึง
มี.ค ๖๑
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๒.๒ นาสื่อทีไ่ ด้รบั การจัดสรรไปใช้
จัดการเรียนการสอนทุกระดับชัน้
๓.ขัน้ ตรวจสอบ/ติ ดตำม/
ประเมิ นผล(C)
๓.๑ นิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอนโดยฝ่ ายวิชาการ

กิ จกรรม
งบประมำณ
๔.ขัน้ สรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ
(A)
๔.๑ สรุปผลการใช้ส่อื การเรียนการ
สอน รวมทัง้ ปั ญหาและข้อเสนอแนะ
ของกิจกรรมเพื่อนาไปวางแผนพัฒนา
ในปี การศึกษาต่อไป

เป้ ำหมำย(จำนวน)

ระยะเวลำ ผูร้ บั ผิดชอบ

กิ จกรรมหลักที่ 2 กิ จกรรมพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
เป้ ำหมำยกิ จกรรมหลักที่ 2
1.ระดับ การปฏิบ ัติข องครู ด้ า นการจัด กิ จ กรรมการเรีย นรู้เ พื่อ พัฒ นาทัก ษะการสื่อ สาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบตั ิ ≥
4.00 จาก
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ และสูงกว่าปี การศึกษา 2559
2.ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรูร้ ปู แบบ
EIS อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุดค่าเฉลีย่ ของระดับคุณภาพ ≥2.40 และสูงกว่าปี การศึกษา 2559
กิ จกรรม
กิ จกรรมย่อยที่ ๑
ชื่อกิ จกรรม กิจกรรมย่อยส่งเสริมกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS

 สนับสนุน ◻ หลัก ◻ รอง
ขัน้ ตอนกำรดำเนิ น (PDCA)

งบประมำณ เป้ ำหมำย(จำนวน)
๓๐๒,๔๕๕ 1.ครูผจู้ ดั กิจกรรมการ
(เงิน EIS) เรียนรูร้ ปู แบบ EIS มี
วัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพียงพอเหมาะสม คิด
เป็ นร้อยละ 100

ระยะเวลำ ผูร้ บั ผิดชอบ
ช่วงที่ 1 นางปิ ยพร ณ
เม.ย ๖๐ถึง ลาปางและ
ก. ย ๖๐ คณะกรรการ
EIS

ช่วงที่ 2
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1.ขัน้ วำงแผน(P)
๑.๑ ประชุมครูทส่ี อนEISในแต่ละ
กลุ่มสาระทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
๑.๒ เสนอแบบรายงานของชือ้ วัสดุ
อุปกรณ์
2.ขัน้ ดำเนิ นกำร(D)
๒.๑ ดาเนินการตามขัน้ ตอนขอซือ้
วัสดุจดั หาอุปกรณ์ในกลุ่มสาระที่
เกีย่ วข้อง
๒.๒ นาไปใช้ในการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์
กิ จกรรม
งบประมำณ
3.ขัน้ ตรวจสอบ/ติ ดตำม/
ประเมิ นผล(C)
๓.๑ ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบEIS ในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์
4.ขัน้ สรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ
(A)
๔.๑ จัดทาเอกสารรายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบEIS
๔.๒ นาผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบEIS ไปวางแผนในการพัฒนา
ในปี การศึกษาต่อไป

2.ระดับการปฏิบตั ขิ อง ต.ค. ๖๐ถึง
ครูดา้ นการจัดกิจกรรม มี.ค ๖๑
การเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
ทักษะการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรูร้ ปู แบบ
EIS อยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลีย่ ของระดับการ
ปฏิบตั ิ ≥ 4.00 จาก
มาตรประมาณค่า 5
ระดับ และสูงกว่าปี
การศึกษา 2559

เป้ ำหมำย(จำนวน)

ระยะเวลำ ผูร้ บั ผิดชอบ
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กิ จกรรมย่อยที่ ๒
ชื่อกิ จกรรม พัฒนำครูผส้ ู อนโดย
จ้ำงครูชำวต่ ำงชำติ มำสอนครูไทย

1.จ้างครูชาวต่างชาติ
๔๘๕,๒๐๐
(เงินEIS) ทีจ่ บวิชา วิทยาศาสตร์

(กำร Coaching ครูในกำรจัดกำรเรียนรู้
รูปแบบ EIS)

 สนับสนุน ◻ หลัก ◻ รอง
ขัน้ ตอนกำรดำเนิ น (PDCA)
1.ขัน้ วำงแผน(P)
๑.๑ ประชุมคณะกรรมการEIS
เพื่อวางแผนหลักเกณฑ์การจัดหาครู
ต่างชาติมาสอนครูไทย
2.ขัน้ ดำเนิ นกำร(D)
๒.๑ จ้างครูผสู้ อนชาวต่างชาติ
๒.๒ เรียนการสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษและสังเกตการสอนและ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนกับ
ครูผสู้ อนชาวต่างชาติ
3.ขัน้ ตรวจสอบ/ติ ดตำม/
ประเมิ นผล(C)
๓.๑ ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ ที่
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ EIS
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและได้รบั
การนิเทศการสอนโดยครูชาวต่างชาติ

กิ จกรรม
งบประมำณ
4.ขัน้ สรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ
(A)
๔.๑ ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่
ของครูชาวต่างชาติและสรุปรายงาน
พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ช่วงที่ 1
เม.ย ๖๐ถึง
หรือคณิตศาสตร์ จานวน ก. ย ๖๐
1 คนเพือ่ นิเทศและ
ช่วยเหลือครูผสู้ อนชาว
ไทยในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูร้ ปู แบบ EIS
จนบรรลุวตั ถุประสงค์
ของกิจกรรม
2.ครูผสู้ อน
ชาวต่างชาตินิเทศและ
ช่วยเหลือครูผสู้ อนชาว
ไทยในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูร้ ปู แบบ EIS
อย่างน้อย 1 ครัง้ /คน/
ภาคเรียน

เป้ ำหมำย(จำนวน)

ช่วงที่ 2
ต.ค. ๖๐ถึง
มี.ค ๖๑

นางปิ ยพร
ณ ลาปาง
และ
คณะกรรมการ
EIS

ระยะเวลำ ผูร้ บั ผิดชอบ
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กิ จกรรมย่อยที่ ๓
ชื่อกิ จกรรม จัดสอบวัดควำมรู้ด้ำน
ภำษำอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ
มำตรฐำน Oxford online
placement test ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษำปี ที่ 3และ6

 สนับสนุน ◻ หลัก ◻ รอง
ขัน้ ตอนกำรดำเนิ น (PDCA)
1.ขัน้ วำงแผน(P)
๑.๑ ประชุมคณะกรรมการ EIS
กับหัวหน้ากลุ่มุ สาระภาษาอังกฤษ
เพื่อวางแผนดาเนินการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
สอบวัดความรูเ้ ทียบเคียง
มาตรฐานสากลของนักเรียนชัน้ ม. ๑
- ม. ๖
๑.๒ เสนอแบบรายงานของชือ้ วัสดุ
อุปกรณ์
2.ขัน้ ดำเนิ นกำร(D)
๒.๑ ชีแ้ จงนักเรียนเกี่ยวกับการวัด
ระดับความรูภ้ าษาอังกฤษตามกรอบ
CEFR
๒.๒ ครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
ดาเนินการติวนักเรียนเพื่อเตรียมสอบ
วัดความรูเ้ ทียบเคียงมาตรฐานสากล
ของนักเรียนชัน้ ม. ๑ - ม. ๖
๒.๓ นักเรียนเข้าสอบตาม
กาหนดเวลา ปี การศึกษาละ ๑ ครัง้

๑๗๒,๐๐๐ 1.นักเรียนได้รบั การ
(เงินEIS) พัฒนาจากการเตรียม

ช่วงที่ 2 นายชรินทร์
ต.ค. ๖๐ ถึง
มณีมลู
ความพร้อมก่อนการ
มี.ค ๖๑
และ
สอบฯ คิดเป็ นร้อยละ 90
นางปิ ยพร
ของนักเรียนทีส่ อบ
ณ ลาปาง
2.ผลการสอบวัด
ความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษ
Oxford online
placement test
-ม.3 ระดับA2 ≥ 15 %
(ผลปี 59 A2 =8.77 %)
-ม.6 ระดับA2 ≥ 30 %
(ผลปี 59 A2 =21.79 %)
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กิ จกรรม
งบประมำณ เป้ ำหมำย(จำนวน) ระยะเวลำ ผูร้ บั ผิดชอบ
3.ขัน้ ตรวจสอบ/ติ ดตำม/
ประเมิ นผล(C)
๓.๑ ตรวจสอบและวิเคราะห์ผล
การสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
4.ขัน้ สรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ
(A)
๔.๑ สรุปผลการดาเนินการสอบวัด
ความรูน้ กั เรียนรายงานผลต่อฝ่ าย
บริหาร
๔.๒ นาผลจากการสอบไป
วางแผนพัฒนานักเรียนในปี การศึกษา
ต่อไป
กิ จกรรมย่อยที่ ๔
๗๑,๔๕๐
นักเรียนเข้าร่วม
ช่วงที่ 1 นางรัชฎาภรณ์
กิจกรรมระดับ ม.ต้น
เม.ย ๖๐ถึง ปั ญญานวล
ชื่อกิ จกรรม ค่ำยพัฒนำทักษะกำร
ทัง้ หมด 60 คนและ
ก. ย ๖๐
สื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำร
ระดับ ม.ปลาย 60 คน
เรียนรู้รูปแบบ EIS
นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมได้รบั
ช่วงที่ 2
 สนับสนุน ◻ หลัก ◻ รอง
พัฒนาทักษะการ
ต.ค. ๖๐ถึง
ขัน้ ตอนกำรดำเนิ น (PDCA)
สื่อสารภาษาอังกฤษ
มี.ค ๖๑
1.ขัน้ วำงแผน(P)
ด้วยกิจกรรมทีจ่ ดั ใน
๑.๑ ประชุมครูทส่ี อนEISในแต่ละ
ค่ายลักษณะ EIS ผ่าน
กลุ่มสาระทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ กลุ่มสาระ
เกณฑ์ทก่ี าหนด ร้อย
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ละ 90 ของนักเรียนที่
คอมพิวเตอร์
เข้าร่วมทัง้ หมด
๑.๒ วางแผนการจัดค่าย รูปแบบ
กิจกรรมการจัดค่ายทีเ่ น้นทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
2.ขัน้ ดำเนิ นกำร(D)
๒.๑ ติดต่อสถานที่
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๒.๒ เตรียมความพร้อมของ
วิทยากรโดยเน้นวิทยากรในครูกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์
๒.๓ ประชาสัมพันธ์นกั เรียนชัน้ ม
๑- ม๖
๒.๔ รับสมัครเข้าค่ายพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบ
บูรณาการการเรียนการสอน EIS

กิ จกรรม
งบประมำณ
3.ขัน้ ตรวจสอบ/ติ ดตำม/
ประเมิ นผล(C)
๓.๑ สังเกตการปฎิบตั กิ จิ กรรมของ
นักเรียนทีมตี ่อการจัดค่ายพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบ
บูรณาการการเรียนการสอนEIS
๓.๒ ประเมินผลความพึงพอใจของ
นักเรียนทีม่ ตี ่อการจัดค่ายพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบ
บูรณาการการเรียนการสอน EIS
๔.ขัน้ สรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ
(A)
๔.๑ จัดทาเอกสารรายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ EIS

เป้ ำหมำย(จำนวน)

ระยะเวลำ ผูร้ บั ผิดชอบ

๔.๒ นาผลการประเมินความพึงพอใจ
ของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ EIS
ไปวางแผนในการพัฒนาในปี การศึกษา
ต่อไป

กิ จกรรมย่อยที่ ๕
ชื่อกิ จกรรม กำรพัฒนำบุคลำกร

๒๕๐,๐๐๐

1.พัฒนาครูและ
บุคลากรบุคลากรกับ

ช่วงที่ 1

นางปิ ยพร
ณ ลาปาง
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กับสถำบันกำรศึกษำระดับ
มหำวิ ทยำลัย สถำบันภำษำ และ
มหำวิ ทยำลัยที่ทำ MOU ทัง้ ในและ
ต่ำงประเทศ
 สนับสนุน ◻ หลัก ◻ รอง
ขัน้ ตอนกำรดำเนิ น (PDCA)
1.ขัน้ วำงแผน(P)
๑.๑ ประชุมคณะกรรมการEIS
๑.๒ วางแผนการพัฒนาครู
2.ขัน้ ดำเนิ นกำร(D)
๒.๑ ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
๒.๒ คัดเลือกครูเข้ารับการอบรม

กิ จกรรม
งบประมำณ
3.ขัน้ ตรวจสอบ/ติ ดตำม/
ประเมิ นผล(C)
๓.๑ ส่งครูเข้ารับการอบรม
๓.๒ ประเมินผลโดยการนิเทศ
ติดตาม
4.ขัน้ สรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ
(A)
๔.๑ ประเมินผลและสรุปรายงาน
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากร

๑๖. งบประมำณ
๑๖.๑ แหล่งงบประมาณ

สถาบันภาษาและ
มหาวิทยาลัยทีท่ า
MOU จานวน 20 คน
และผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคิดเป็ นร้อยละ
100
2.ครูและบุคลากร
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
พัฒนานาความรู้
ประสบการณ์ทไ่ี ด้
พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูE้ IS คิดเป็ นร้อย
ละ 85 ของผูเ้ ข้าร่วม
การพัฒนา

เป้ ำหมำย(จำนวน)

เม.ย ๖๐ถึง
ก. ย ๖๐
ช่วงที่ 2
ต.ค. ๖๐ถึง
มี.ค ๖๑

ระยะเวลำ ผูร้ บั ผิดชอบ
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 เงินอุดหนุนรายหัว
 เงินอุดหนุนหนังสือแบบเรียน
 เงินอุดหนุนกิจกรรมวิชาการ
 เงินอุดหนุนกิจกรรมคุณธรรม
 เงินอุดหนุนกิจกรรมทัศนศึกษา
 เงินอุดหนุนกิจกรรมบริการสารสนเทศ/ICT
 เงินรายได้สถานศึกษา
- เงิน MEP
- เงิน วิทย์ –คณิต
- เงินโครงการอาหารกลางวัน
- เงิน EIS
- เงินจ้างครูเชีย่ วชาญเฉพาะ
- เงินจ้างบุคลากรสานักงาน/ห้องปฏิบตั กิ าร
- เงินจ้างครูชาวต่างประเทศ
- เงินค่าสอนคอมพิวเตอร์เกินมาตรฐาน
- เงินวารสาร
◻ เงินสมาคมผูป้ กครอง ครู
◻ เงินอื่น ๆ
- เงินสวัสดิการ
บาท
- เงินการกุศล
- เงินจากหน่วยงานอื่น
รวม(สองล้ำนเจ็ดหมื่นสี่พนั ห้ำร้อยสำมสิ บเจ็ดบำทถ้วน)
๑๖.๒ ค่าใช้จา่ ย
 ค่าจ้างชัวคราว
่
บาท
 ค่าตอบแทน
 ค่าใช้สอย
 ค่าวัสดุ
 ค่าสาธารณูปโภค
 ค่าครุภณ
ั ฑ์

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,074,537

2,074,537

480,000
482,090
1,112,447

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บำท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
บาท
รวม(สองล้ำนเจ็ดหมื่นสี่พนั ห้ำร้อยสำมสิ บเจ็ดบำทถ้วน)

2,074,537

๑๗. ผูร้ บั ผิดชอบ (งำน/โครงกำร)
วิชาการและหัวหน้างานEIS และคณะกรรมการ EIS
๑๘. บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ครูและผูบ้ ริหาร
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชัวคราว
่
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
นักเรียน
☑ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑–๓
☑ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๔–๖

จำนวน ( คน )
134
๒
8
๕7
9
๑,401
๑,379

บำท
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๑๙. กำรประเมิ นผล
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จ
1.ผลผลิ ต
1.1 ระดับการปฏิบตั ขิ องครูดา้ น
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อ
พัฒนาทักษะการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ค่าเฉลีย่ ของระดับการ
ปฏิบตั ิ ≥ 3.50 จากมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ

1.2 ระดับคุณภาพของนักเรียน
ด้านทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรูร้ ปู แบบ EIS
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ ของระดับ
คุณภาพ ≥ 0.80 จาก 4 ระดับ
คุณภาพ (ได้แก่ 0,1,2,3)

วิ ธีกำรประเมิ น

เครื่องมือที่ใช้

สอบถามระดับการปฏิบตั ิ
ของครูดา้ นจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะการ
สือ่ สารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรูร้ ปู แบบ EIS จาก
ครูและนักเรียนทีไ่ ด้รว่ มจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
ทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรูร้ ปู แบบ
EIS

แบบสอบถามระดับ
การปฏิบตั ขิ องครูดา้ นจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่
พัฒนาทักษะการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรูร้ ปู แบบ EIS

เก็บรวบรวมข้อมูล
คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะ
การสือ่ สารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรูร้ ปู แบบ EIS
จากครูทป่ี ระเมินนักเรียน
รายบุคคลจากการร่วมจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
ทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรูร้ ปู แบบ
EIS

แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
คุณภาพของนักเรียนด้าน
ทักษะการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรูร้ ปู แบบ EIS
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ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จ
2.ด้ำนผลลัพธ์
2.1 รางวัลทีค่ รูผจู้ ดั กิจกรรมการ
เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียน
ดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ได้รบั ตัง้ แต่ระดับภาคขึน้
ไป

วิ ธีกำรประเมิ น

เครื่องมือที่ใช้

เก็บรวบรวมรางวัลทีค่ รูผจู้ ดั
กิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
ทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรูร้ ปู แบบ
EIS โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
งานสารสนเทศของโรงเรียน
ดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย

แบบเก็บรวบรวมรางวัล
ทีค่ รูผจู้ ดั กิจกรรมการเรียนรู้
เพือ่ พัฒนาทักษะการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรูร้ ปู แบบ EIS

2.2 นักเรียนได้รบั รางวัลทีเ่ กิด
เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน
จากการพัฒนาทักษะการสือ่ สาร ได้รบั รางวัลทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสือ่ สาร
รูปแบบ EIS ตัง้ แต่ระดับภาคขึน้ ไป ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรูร้ ปู แบบ EIS โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากจากงาน
สารสนเทศ ของโรงเรียน
ดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย

แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
นักเรียนได้รบั รางวัลที่
เกิดขึน้ จากการพัฒนาทักษะ
การสือ่ สารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS
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( นางปิ ยพร ณ ลาปาง)
หัวหน้างาน EIS
ผูเ้ สนอโครงการ

(นายบุญเพิม่ จอมใจหาญ)
ผูช้ ่วยรองผูอ้ านวยการฝ่ ายอานวยการ
ผูต้ รวจสอบโครงการ

(นางศุภรินทร์ พรมรินทร์)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ
ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
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( นายอดุลย์ นันท์บญ
ั ชา )
ผูอ้ านวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

ทีม่ า: โครงการ /กิจกรรม/ งาน แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2560 .โครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ :หน้า 705

รำยละเอียดค่ำใช้ จ่ำยในกิ จกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริ มควำมเป็ นเลิ ศนักเรียน (EIS)ปี กำรศึกษำ
๒๕60
ฝ่ ำยวิ ชำกำร กลุ่มสำระ/งำน EIS
รหัสโครงกำร/งำน ๐๑.๓21 งบประมำณที่ได้รบั จำนวน ๗๙๓,๔3๒
บำท
กิ จกรรมย่อยที่ 1 จัดกิ จกรรมกำรแสดงผลงำนครูนักเรียนทัง้ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
 ช่วงที่ ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ ) จำนวน ๔๓,๒๐๐ บำท
 ช่วงที่ ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ) จำนวน ๒๙,790 บำท
งบประมำณที่ได้รบั
จำนวน ๗๒,๙๙๐ บำท
ช่วงที่ ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ )
ที่
รำยกำร
จำนวน รำคำต่อ รวมเงิ น
แหล่ง
หน่ วย
หน่ วย
(บำท) งบประมำณ
๑ วัสดุเพื่อการแข่งขัน Science Show เช่น
๓
๒๕๐๐
๗๕๐๐
สารเคมีทใ่ี ช้ในการทาการทดลอง
KI,CH3COOH,HNO3,alcohol, dry ice,
๒ วัสดุเพื่อการแข่งขันคอมพิวเตอร์ เช่น
๓
๒๕๐๐
๗๕๐๐
อุปกรณ์
อิเล็กโทรนิคประกอบการทาโครงงาน
หุ่นยนต์
๓ วัสดุเพื่อการแข่งขันคณิตศาสตร์
๓
๒๕๐๐
๗๕๐๐
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๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

เช่น อุปกรณ์ในการทาโครงงาน
คณิตศาสตร์เป็ นภาษาอังกฤษ
กระดาษประกอบการทารูปเล่มรายงาน
ประกอบการแข่งขัน
พ๊อปดอกไม้
ผ้าลูกไม้ปโู ต๊ะ
ค่าจ้างเย็บผ้าปูโต๊ะ
กล่องเก็บเอกสารและผลงาน
ค่าน้ามันรถ
ค่าเบีย้ เลีย้ งคนขับรถ
ค่าอาหารนักเรียนในการฝึกซ้อมก่อนไป
แข่งขัน
รวม

ช่วงที่ ๒ ( ๑ ต.ค ๒๕๖๐ - ๓๑ มี.ค ๒๕๖๑ )
ที่
รำยกำร
๑ วัสดุเพื่อการแข่งขัน Science Show เช่น
สารเคมีทใ่ี ช้ในการทาการทดลอง
KI,CH3COOH,HNO3,alcohol, dry ice,
๒ วัสดุเพื่อการแข่งขันคอมพิวเตอร์ เช่น
อุปกรณ์
อิเล็กโทรนิคประกอบการทาโครงงาน
หุ่นยนต์
๓ วัสดุเพื่อการแข่งขันคณิตศาสตร์
เช่น อุปกรณ์ในการทาโครงงานคณิตศาสตร์
เป็ นภาษาอังกฤษ

๑๓

๘๐

๑๐๐๐

๓
๑๕ เมตร
๑๕
๙
๑
๓
๒๐

๑๕๐๐
๓๐๐
๕๐
๔๐๐
๕๐๐๐
๒๔๐
๓๐

๔๕๐๐
๔๕๐๐
๗๕๐
๓๖๐๐
๕๐๐๐
๗๒๐
๖๐๐

๔๓,๑๗๐

จำนวน
หน่ วย
๓

รำคำต่อ
หน่ วย
๒๕๐๐

รวมเงิ น
(บำท)
๗๕๐๐

๓

๒๕๐๐

๗๕๐๐

๓

๒๕๐๐

๗๕๐๐

แหล่ง
งบประมำณ
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๔
๕
๖
๗

เอกสารรูปเล่มรายงานประกอบการแข่งขัน
ค่าน้ามันรถ
ค่าเบีย้ เลีย้ งคนขับรถ
ค่าอาหารนักเรียนในการฝึกซ้อมก่อนไป
แข่งขัน
รวม

๑๓
๑
๓
๒๐

๘๐
๕๐๐๐
๒๔๐
๓๐

๑๐๐๐
๕๐๐๐
๗๒๐
๖๐๐

๒๙,๘๒๐

กิ จกรรมย่อยที่ ๒ Thailand ASEAN
 ช่วงที่ ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ ) จำนวน ๕๐,๒๐๐ บำท
 ช่วงที่ ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ) จำนวน - บำท
งบประมำณที่ได้รบั จำนวน
จำนวน ๕๐,๒๐๐ บำท
ช่วงที่ ๑-๒ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๑)
ที่
รำยกำร
จำนวน
หน่ วย
๑ ค่าลงทะเบียนนักเรียน
๑๐
๒ ค่าเบีย้ เลีย้ งคนขับ
๕ วัน
๓ ค่าน้ามันรถตู้
๑
๔ ค่าทีพ่ กั คนขับรถ
๕ วัน
รวม

รำคำต่อ
หน่ วย
๔,๐๐๐
๒๔๐
๕๐๐๐
๘๐๐

รวมเงิ น
(บำท)
๔๐,๐๐๐
๑๒๐๐

๕๐๐๐
๔๐๐๐
๕๐,๒๐๐

กิ จกรรมย่อยที่ 3 กำรใช้สื่อเสริ มกำรเรียนรู้
 ช่วงที่ ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ ) จำนวน ๖๗๐,๒๔๒ บำท
 ช่วงที่ ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ) จำนวน
บำท
งบประมำณที่ได้รบั จำนวน
จำนวน ๖๗๐,๒๔๒ บำท

แหล่ง
งบประมำณ

246
ช่วงที่ ๑ (๑ เม.ย. ๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐)
ที่
รำยกำร
๑ หนังสือภาษาอังกฤษกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ระดับชัน้ ม.๑-ม.๓ จานวนระดับละ ๑๒๐
เล่ม
๒ หนังสือภาษาอังกฤษกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
วิชาเคมี ฟิ สกิ ส์ ชีววิทยา
ระดับชัน้ ม.๔- ม.๖ วิชาละ ๑๒๐ เล่ม
๓ หนังสือภาษาอังกฤษกลุ่มสารคณิตศาสตร์
ระดับชัน้ ม.๑-ม.6 จานวน
ระดับละ ๑๒๐ เล่ม
หนังสือภาษาอังกฤษกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
๔ ระดับชัน้ ม.๑-ม.6 จานวน
ระดับละ ๑๒๐ เล่ม
๕ ชุดสารานุกรมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เป็ นภาษาอังกฤษ
จานวน ๒ ชุด
รวม

จำนวน
หน่ วย
๓๖๐

รำคำต่อ
หน่ วย
๓๐๐

รวมเงิ น
แหล่ง
(บำท) งบประมำณ
๑๐๘,๐๐๐

๓๖๐

๓๐๐

๑๐๘,๐๐๐

๗๒๐

๓๐๐

๒๑๖,๐๐๐

๗๒๐

๓๐๐

๒๑๖,๐๐๐

๒

๑๑,๑๒๑

๒๒,๒๔๒

๖๗๐,๒๔๒

รำยละเอียดค่ำใช้ จ่ำยในกิ จกรรมหลักที่ 2 พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน (EIS) ปี
กำรศึกษำ ๒๕60
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ฝ่ ำยวิ ชำกำร กลุ่มสำระ/งำน EIS
รหัสโครงกำร/งำน ๐๑.๓21 งบประมำณที่ได้รบั จำนวน 1,281,105 บำท
กิ จกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริ มกำรจัดกิ จกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำอังกฤษแบบบูรณำ
กำร
 ช่วงที่ ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๐ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ ) จำนวน ๑๙๓,๔๙๒ บำท
 ช่วงที่ ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ) จำนวน ๑๐๘,๒๙๓ บำท
งบประมำณที่ได้รบั
จำนวน ๓๐๒,๔๕๕ บำท
ช่วงที่ ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ )
ที่
รำยกำร
จำนวน รำคำต่อ รวมเงิ น
แหล่ง
หน่ วย
หน่ วย
(บำท) งบประมำณ
31,๑๓๐
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิ ตศำสตร์
1 จัดทาบทเรียนสาเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์
500
50
25,000
มัธยมศึกษาตอนต้น
ผลิตสื่อการสอนด้วยตนเอง
2 สติกเกอร์PVC ใสใหญ่
50
30
1500
3 กระดาษสี ๒ หน้าบางคละสี
50
5
250
4 กาว ๒ หน้าบางขนาด 0 .๕ นิ้ว
20
30
600
5 กาว ๒ หน้าบางขนาด ๑ นิ้ว
๑๐ ม้วน
40
400
6 กระดาษสติกเกอร์สขี าว A๔
5
255
1,275
7 กาวลาเท็กซ์ TOA ๔ ออนซ์
10
14
140
8 กระดาษปอนด์ A3 จานวน ๑ ห่อ
100
8
800
9 ไมับรรทัดสแตนเลส ๑๘ “BKL
2
60
120
10 สีเมจิกซอง๑๒ สีมาสเตอร์อาร์ต
2
85
170
11 เทปโฟม ๓M ๕ เมตร
5
175
875
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คอมพิ วเตอร์
๒๑,๕๐๖
1 กระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ g A๔
75
110
8,250
2 หมึกพิมพ์ Cannon mp ๒๓๗ ดา
2
1600
3,200
3 กระดาษวาดเขียนร้อยปอนด์ A๔
200
5
1,000
4 กระดาษฟรุฟ๊
300
2.5
750
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5
6
7
8
ที่

หมึกเติม Cannon mp ๒๓๗ ชุด ๔ สี
กาวลาเท็กซ์ TOA ๓๒ ออนซ์
กรรไกร ๙ “
มีดคัดเตอร์เล็ก
รำยกำร

9 กระดาษโน๊ตมีกาว ๓x ๔ ช้าง
10 แฟ้ มสอด A๔ ๒๐ ใส้
11 แฟ้ ม ๓ ห่วง A๔
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิ ตศำสตร์
12 สีชอร์ก เพนเทล ๓๖ สี
13 เทปกาว ๒”
14 กระดาษร้อยปอนด์ A๓
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
วิ ทยำศำสตร์มธั ยมศึกษำตอนต้ น
มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑
1 กระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ g A๔ ALCOTT
2 สีไม้ ๒๔ สี
3 กระดาษปอนด์สขี าว A ๓
4 กระดาษฟรุฟ๊
5 กรรไกร ๙” ๑๔๐๙ elfen
6 ไม้บรรทัดอลูมเิ นียม ๑๒ นิ้ว
7 คัดเตอร์
8 กระดาษการ์ด ๒๑๐ g A ๔ ขาว(๕๐ แผ่น)
9 กระดาษสติก๊ เกอร์ A๔ สีขาว(๕๐ แผ่น)
10 สีเมจิก ๑๒ สี ตราม้าด้ามลาย
11 ถุงซิปล็อคเอเนกประสงค์(ขนาดใส่กระดาษ
A๔ ได้) ขนาด ๙ x ๑๔ “(๑๒ ซอง /แพ็ค)
มัธยมศึกษำปี ที ๒
1 กระดาษ A4 ALCOTT
๒_ สีเมจิก ๑๒ สี มาสเตอร์อาร์ต

2
2
2
2
จำนวน
หน่ วย
20
20
20
18
2
100

500
1,000
55
110
68
136
35
70
รำคำต่อ รวมเงิ น
แหล่ง
หน่ วย
(บำท) งบประมำณ
36
720
48
960
110
2,200
31,๑๓๐
125
2,250
30
60
8
800
๕,๒๕๑

5
12
100
40
9
12
12
3
1
9
1

20
10

85
165
8
2.5
36
25
25
80
120
70
32

425
1,980
800
100
324
300
300
240
120
630
32

๑๐๕
๘๕

๖,๑๔๐
๒,๑๐๐
๘๕๐
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3
4
5
6

ที่

1
2
3
4
5
6
7

สีไม้ยาว ๒๔ สีมาสเตอร์อาร์ต
กระดาษโปสเตอร์หน้าเดียวหนา
กาวลาแท็กซ์ TOA ๔ ออนซ์
กรรไกรซิกแซกเดลต้า

รำยกำร
มัธยมศึกษำปี ที่ ๓
หนังสือเล่มเล็กศัพท์วทิ ยาศาสตร์ ม๓
ลูกโป่ งใหญ่ ๗ นิ้วคละสี
หลอดกาแฟ
ดินน้ ามัน
กระดาษปรุฟ๊
สีชอร์ก ๑๖ สี
เชือกไปรษณียส์ ขี าว

8 เทปในแกนเล็ก No ๖๖๐
ชีววิ ทยำ
1 กระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ g A๔ alcott
๒ HP ดาเบอร์678 และ ๖๘๐
๓ HP สีเบอร์678 และ ๖๘๐
วิ ชำเคมี
1 หนังสือเล่มเล็กศัพท์เคมี ๔ -๖
จัดทาสื่อและเอกสารประกอบการสอนวิชา
เคมีในรูปแบบEIS
2 แฟ้ มซอง A๔ สี
3 กระดาษ A๔ ALCOTT (กล่องแดง)
4 หมึก HP สี เบอร์ ๖๘๐

10
50
10
3

๑๖๕
๑๐
๑๔
๓๐๐

จำนวน
หน่ วย

รำคำต่อ
หน่ วย

500
10
5
36
100
27
12

50
100
20
35
๒. ๕
55
90

24

85

๑,๖๕๐
๕๐๐
๑๔๐
๙๐๐

รวมเงิ น
แหล่ง
(บำท) งบประมำณ
๓๒,๒๑๕
25,000
1,000
100
1,260
250
1,485
1,080
2,040

๖,๒๗๕
5
๑๐
๙

105
๓๕๐
250

525
3,500
๒,๒๕๐

๓๙,๔๘๐
500

๕๐

๒๕,๐๐๐

10
10
10

๔๘
๘๕
๓๒๐

๔๘๐
๘๕๐
๓,๒๐๐
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5 หมึก HP ดา เบอร์ ๖๘๐
6 กระดาษทาปกทูโทน A๔
7 บักกีบ๊ อล
ฟิ สิ กส์
1 แฟ้ มซอง A๔ สี
2 กระดาษ A๔ ALCOTT (กล่องแดง)
3 กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์(เรียบ)
4 คลิปหนีบดา No ๑๑๐
5 สีเทียนมาสเตอร์อาร์ตจัมโบ้ ๒๔ สี
๖ ดินน้ ามัน T-๕๐๐ K

ช่วงที่ ๒ ( ๑ ต.ค ๒๕๖๐ - ๓๑ มี.ค ๒๕๖๑ )
ที่
รำยกำร
๗
๘
๙
๑๐
1

1

2
3
4
5
6

กล่องใส่แฟ้ ม ๓ ช่อง
กระดาษ post it ขนาด 3’x๓’ 3 M654
กระดาษการ์ด ๑๕๐ g A๔ ขาว(๕๐ แผ่น)
สีไม้ ๒ หัว ๒๔ แท่ง ๔๘ สีมาสเตอร์อาร์ต
ดำรำศำสตร์
Home Star Extra
รวม
คณิ ตศำสตร์
จัดทาบทเรียนสาเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลิตสื่อการสอนด้วยตนเอง
สติกเกอร์PVC ใสใหญ่
กระดาษสี ๒ หน้าบางคละสี
กาว ๒ หน้าบางขนาด 0 .๕ นิ้ว
กาว ๒ หน้าบางขนาด ๑ นิ้ว
กระดาษสติกเกอร์สขี าว A๔

10
10
200

๓๒๐
๗๕
๓๐

10
10
10
2
5
2

48
85
17
60
55
70

๓,๒๐๐
๗๕๐
๖,๐๐๐
๕,๖๙๕
480
850
170
120
275
140

จำนวน
หน่ วย
3
10
20
10

รำคำต่อ
หน่ วย
230
25
50
145

รวมเงิ น
(บำท)
960
250
1,000
1,450

1

45000

45,000
๑๙๒,๖๙๒

500

50

๓๑,๐๑๐
25,000

50
50
20
๑๐ ม้วน
๕

30
5
30
40
๒๕๕

1,500
250
600
400
๑ม๒๗๕

แหล่ง
งบประมำณ
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7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
9
8
9
10
ที่

กาวลาเท็กซ์ TOA ๔ ออนซ์
กระดาษปอนด์ A3 จานวน ๑ ห่อ
สีเมจิกซอง๑๒ สีมาสเตอร์อาร์ต
เทปโฟม ๓M ๕ เมตร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คอมพิ วเตอร์
กระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ g A๔
หมึกพิมพ์ Cannon mp ๒๓๗ ดา
กระดาษวาดเขียนร้อยปอนด์ A๔
กระดาษฟรุฟ๊
หมึกเติม Cannon mp ๒๓๗ ชุด ๔ สี
กาวลาเท็กซ์ TOA ๓๒ ออนซ์
กระดาษโน๊ตมีกาว ๓x ๔ ช้าง
สีชอร์ก เพนเทล ๓๖ สี
เทปกาว ๒”
กระดาษร้อยปอนด์ A๓
รำยกำร

11 MG๙๙๖R Torque Servo Tower Pro MG
๙๙๖R เฟื องโลหะ ๓๖๐ องศา
12 Servo Tester
13 DS๑๓๐๗ Real Time Clock Module
ยีห่ อ้ Catalex
14 Waterproof Ultrasonic Module JSN-SRQ๔ T
15 Google Android Open ADK Main Board
(Mega ๒๕๖๐+USB Host) พร้อมสาย
16 Arduino UNO R๓ ราคา ๓๐๐ บาท
พร้อมสาย USB
17 Solar Cell ๙ V ๓๕๐ mA ๓ W
18 กลอนประตูอเิ ล็กทรอนิกส์ ๑๒ V
19 เซนเซอร์แอลกอฮอล์ MQ-๓ alcohol
sensor Alcohol

๑๐
๑๐๐
๒
๕

๑๔
๘
๘๕
๑๗๕

๑๔๐
๘๐๐
๑๗๐
๘๗๕
๓๑,๗๙๐
8,250
3,200
1,000
750
1,000
110
720
2,250
60
800
รวมเงิ น
แหล่ง
(บำท) งบประมำณ
780

75
2
200
300
2
2
20
18
2
100
จำนวน
หน่ วย
3

110
1600
5
2.5
500
55
36
125
30
8
รำคำต่อ
หน่ วย
260

2
2

80
120

160
240

2
2

450
1250

900
2,500

2

300

600

2
2
2

200
๒๐๐
130

400
๔๐๐
260
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20 โมดูล Micro SD Card Micro SD card Module
MicroSD Card Adapter(Catalex)
21 MQ-๙ carbon monoxide Combustible
gas sensor alarm MQ๙ module
22 เซนเซอร์วดั อัตราการไหลของน้า Water
Flow Sensor Flowmeter Hall water
control ๑-๓๐L/min ๒.๐ MPa Flow flow
meter water sensor คละสี
23 ๒-way angle tilt dumping sensor
module เซนเซอร์ ความเอียงแบบ ๒ ช่อง
24 สายไฟจัมเปอร์ ขัว้ เมีย-เมีย สายแพยาว
๒๐- ๒๐ cm ๔๐ เส้น
25 สายไฟจัมเปอร์ Jumper Wire สายแพ ขัว้
ผู-้ ผูย้ าว ๒๐ cm ๔๐ เส้น
26 บอร์ดไมโครคอนโทลเลอร์
27 ขาตัง้ โฟมบอร์ด ยืด /หด ได้
วิ ทยำศำสตร์
วิ ทยำศำสตร์มธั ยมศึกษำปี ที่ ๑
ที่
รำยกำร
1 กระดาษฟรุฟ๊
2 สีชอล์กมาสเตอร์อาร์ต ๒๕ สี
3 กระดาษ A๔
วิ ทยำศำสตร์มธั ยมศึกษำปี ที่ ๒
1 กรรไกร ๖”
2 กระดาษทาปกสีขาว A๔
3 กระดาษสะท้อนแสงบาง
4 กระดาษฟรุฟ๊
5 กระดาษ A๔ ๘๐ g
วิ ทยำศำสตร์มธั ยมศึกษำปี ที่ ๓
๑ พลาสติกลูกฟูก 65x ๑๒๒ cm

2

70

140

2

120

240

2

200

400

2

95

190

2

60

120

2

60

120

2
2

1500
1600

3,000
3,200

จำนวน
หน่ วย
150
20
10

รำคำต่อ
หน่ วย
2.5
85
85

9
2
30
80
10

35
85
10
2.5
85

9

40

๒,๙๒๕
รวมเงิ น
(บำท)
375
1,700
850
1,825
305
170
300
200
850
๓,๔๒๘
360

แหล่ง
งบประมำณ
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๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑
๒

๑
๒
๓
๔
๕

ที่

เชื่อกแดงขาว
โฟม 0.๕
กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ครีม
สีไม้ ๒๔ สี คลอรีน
กระดาษสติก๊ เกอร์ A๔ คละสี
เทปใน ๒ หน้าบาง 0. ๕ .”
สติก๊ เกอร์ใน PVC ใหญ่
ลวดขาว
วิชาชีววิทยา
กระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ g A๔
หมึกHP สีดา ๔ ขวด แดง ๒ น้าเงิน ๒
เหลือง ๒
วิ ชำเคมี
กระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ g A๔
หมึก HP สี
หมึก HP ขาวดา
กระดาษฟรุฟ๊
เทป ๒ หน้าบาง ๑.๕” ๒๐ หลา

รำยกำร

วิ ชำฟิ สิ กส์
๑ หนังสือเล่มเล็กศัพท์ฟิสกิ ส์
วิ ชำดำรำศำสตร์
๑ Universal Celestial ๑๒” ๑ ลูก
รวม

6
๖
๙
๙
1
9
20
๑/๒

45
๓๕
๒๕
๑๓๕
255
27
30
50

5
10

105
250

270
๒๑๐
๒๒๕
๑,๒๑๕
255
243
600
50
3,025
525
2,500

10
5
5
100
5

110
320
320
2.5
42

4,760
1,100
1,600
1,600
250
210

จำนวน
หน่ วย

รำคำต่อ
หน่ วย

รวมเงิ น
(บำท)

500

50

25,000

1

6,000

6,000
109,763

แหล่ง
งบประมำณ
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กิ จกรรมย่อยที่ 2 พัฒนำครูผส้ ู อนโดยจ้ำงครูชำวต่ำงชำติ มำสอนครูไทย
 ช่วงที่ ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๐ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ ) จำนวน ๒๔๕ ,๒๐๐
บำท
 ช่วงที่ ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ) จำนวน ๒๔๐,๐๐๐
บำท
งบประมำณที่ได้รบั
จำนวน ๔๘๕,๒๐๐
บำท
ช่วงที่ ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ )

255
ที่

รำยกำร

จำนวน
หน่ วย
1 ค่าจ้างครูต่างชาติ ๑ คน ๖ เดือน
6
2 ค่าดาเนินการขอใบอนุญาตทางานและต่อวี
1
ซ่า
รวม

ช่วงที่ ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ )
ที่
รำยกำร
1 ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ๑ คน ๖ เดือน
รวม

จำนวน
หน่ วย
6

รำคำต่อ
หน่ วย
๔๐,000
๕,๒๐๐

รวมเงิ น
(บำท)
๒๔๐,๐๐๐
5,๒00

แหล่ง
งบประมำณ

2๔๕,๒00

รำคำต่อ
หน่ วย
๔๐,๐๐๐

รวมเงิ น
(บำท)
2๔๐,000
2๔๐,000

แหล่ง
งบประมำณ

กิ จกรรมย่อยที่ ๓ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อเตรียมวัดควำมรู้ด้ำน
ภำษำอังกฤษ

256
Oxford online placement test ของนักเรียนชัน้ ม.๑ - ม.๖
 ช่วงที่ ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๐ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ )
จำนวน
บำท
 ช่วงที่ ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ) จำนวน ๑๗๒,๐๐๐ บำท
งบประมำณที่ได้รบั
จำนวน ๑๗๒,๐๐๐ บำท
ช่วงที่ ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ )
ที่
รำยกำร
๑
๒
๓
๔

กระดาษประกอบการติวนักเรียนชัน้ ม๑
กระดาษประกอบการติวนักเรียนชัน้ ม๒
หนังสือคู่มอื ประกอบการติวนักเรียนชัน้ ม๓
หนังสือคู่มอื ประกอบการติวนักเรียน
ชัน้ ม๔
๕ หนังสือคู่มอื ประกอบการติวนักเรียน
ชัน้ ม๕
๖ หนังสือคู่มอื ประกอบการติวนักเรียน
ชัน้ ม๖
๗ ค่าลงทะเบียนสอบนักเรียนชัน้ ม .๓,ม ๖
รวม

จำนวน
หน่ วย
๑๖๕
๑๖๕
๒๔
๔๗

รำคำต่อ
หน่ วย

๓๐๐

รวมเงิ น
(บำท)
๑๓,๒๐๐
๑๓,๒๐๐
๑๓,๒๐๐
๑๔,๑๐๐

๔๗

๓๐๐

๑๔,๑๐๐

๔๗

๓๐๐

๑๔,๑๐๐

901

100

90,100
๑๗๒,๐๐๐

๘๐
๘๐
๕๕๐

แหล่ง
งบประมำณ

257

กิ จกรรมย่อยที่ 4 ค่ำยพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษแบบบูรณำกำรกำรเรียนกำร
สอน EIS
 ช่วงที่ ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๐ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ ) จำนวน ๓๕,๗๒๕ บำท
 ช่วงที่ ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑) จำนวน ๓๕,๗๒๕ บำท
งบประมำณที่ได้รบั
จำนวน 71,๔๕๐ บำท
ช่วงที่ ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ )
ที่
รำยกำร
จำนวน รำคำต่อ รวมเงิ น
แหล่ง
หน่ วย
หน่ วย
(บำท)
งบประมำณ
1 เอกสารประกอบการเข้าค่ายของนักเรียน
3๘
๘๐
3,000
3,600
2 ค่าอาหารว่างนักเรียน๔ มือ้ มือ้ ละ ๑๕
60
60
4,800
3 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน ๒ มือ้ มือ้ ละ ๔๐
60
80
1,200
4 ค่าอาหารวันครู ๑๐ คน ๒ มือ้ มือ้ ละ ๖๐
10
120
800
5 ค่าอาหารว่างครู ๑๐ คน ๔ มือ้ มือ้ ละ ๒๐
10
80
20,000
6 ค่าทีพ่ กั จานวน ๑ คืนและค่าสถานที่
1
20,000
เหมาจ่าย
7 ค่าจัดทาวุฒบิ ตั ร
120
10
1,200
8 กระดาษพรุฟ๊
50
2.5
125
9 ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มรายงาน
5
200
1,000
35,725
รวม
ช่วงที่ ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ )
ที่
รำยกำร
1
2
3
4
5

เอกสารประกอบการเข้าค่ายของนักเรียน
ค่าอาหารว่างนักเรียน๔ มือ้ มือ้ ละ ๑๕
ค่าอาหารกลางวันนักเรียน ๒ มือ้ มือ้ ละ ๔๐
ค่าอาหารวันครู ๑๐ คน ๒ มือ้ มือ้ ละ ๖๐
ค่าอาหารว่างครู ๑๐ คน ๔ มือ้ มือ้ ละ ๒๐

จำนวน
หน่ วย
๓๘
60
60
10
10

รำคำต่อ
หน่ วย
๘๐
60
80
120
80

รวมเงิ น
(บำท)
3,000
3,600
4,800
1,200
800

แหล่ง
งบประมำณ
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6 ค่าทีพ่ กั จานวน ๑ คืนและค่าสถานที่ เหมา
จ่าย
7 ค่าจัดทาวุฒบิ ตั ร
8 กระดาษพรุฟ๊
9 ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มรายงาน
รวม

1

20,000

20,000

120
50
5

10
2.5
200

1,200
125
1,000
35,725

กิ จกรรมย่อยที่ 5 กำรพัฒนำบุคลำกรกับสถำบันกำรศึกษำระดับมหำวิ ทยำลัย สถำบัน
ภำษำ และมหำวิ ทยำลัยที่ทำ MOU ทัง้ ในและต่ ำงประเทศ
 ช่วงที่ ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๐ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐) จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บำท
 ช่วงที่ ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑) จำนวน - บำท
งบประมำณที่ได้รบั
จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บำท
ช่วงที่ ๑-2 ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑)
ที่
รำยกำร
จำนวน รำคำต่อ รวมเงิ น
แหล่ง
หน่ วย
หน่ วย
(บำท)
งบประมำณ
250,000
1 ค่าลงทะเบียนครูในการเข้ารับการอบรม
10
25,000
การพัฒนา
250,000
รวม
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ภาคผนวก ข
รายนามผู้เชี่ยวชาญ
1.นายมนต์ชัย ปาณธูป
2.นายอดุลย์ นันท์บัญชา
3.ดร.ธวัช ชุมชอบ
4.ดร.ปรมินทร์ อริเดช

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36
ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
อาจารย์ สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

5.นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ ครู โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและ
แผนงาน

ผู้มีความรู้ ประสบการณ์
ด้านการบริหารการศึกษา
ผู้มีความรู้ ประสบการณ์
ด้านการบริหารสถานศึกษาและบริหาร
โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ผู้มีความรู้ ประสบการณ์
ด้านการบริหารสถานศึกษา
ผู้มีความรู้ ประสบการณ์
ด้านการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท
หรือปริญญาเอก สาขาการบริหาร
การศึกษา
ผู้มีความรู้ ประสบการณ์
ด้านงานแผนงาน
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ที่ ศธ ๐๔๒๖๖.๐๒/918
กิจ

โรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ ถนนอุตร
อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 5

๗๐๐๐
10 มีนำคม 2559
เรือ่ ง ขอควำมอนุเครำะห์เป็ นผูเ้ ชีย่ วชำญตรวจสอบเครือ่ งมือ ประเมินโครงการ
เรียน
สิง่ ทีส่ ่งมำด้วย เครือ่ งมือประเมินโครงกำร

จำนวน 10 ฉบับ

ด้วย นำงศุ ภรินทร์ พรมรินทร์ ต ำแหน่ ง รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ วิทยฐำนะ
รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ
เขต ๓๖ ได้ดำเนินกำรประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ในกำรนี้ ทำงโรงเรียนใคร่ขอควำมอนุ เครำะห์ท่ำน เป็ นผูเ้ ชีย่ วชำญในกำรตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) โดยใช้ดชั นีควำมสอดคล้อง (IOC) ระหว่ำงรำยกำร
สอบถำม
กับประเด็นหลักของเนื้อหำในเครือ่ งมือประเมินโครงกำรครัง้ นี้
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำให้ควำมอนุ เครำะห์ และขอขอบคุณล่วงหน้ำมำ ณ โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยอดุลย์ นันท์บญ
ั ชำ)
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์
ฝ่ ำยอำนวยกำร
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งำนบุคลำกร
โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๔๕๐ ต่อ ๑๑๔
โทรสำร. ๐-๕๓๗๑-๑๔๗๑
E-mail: ds@damrong.ac.th

แบบตอบรับ
เป็ นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือประเมิ นโครงการ
ของ นำงศุภรินทร์ พรมรินทร์
ตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์

----------------------------ตำมหนังสือทีอ่ ้ำงถึง ศธ ๐๔๒๖๖.๐๒/918 ลงวันที่ 10 มีนำคม 2559 โรงเรียนดำรงรำษฎร์
ส ง เ ค ร ำ ะ ห์ ไ ด้ ข อ ค ว ำ ม อ นุ เ ค ร ำ ะ ห์ ( น ำ ย ,น ำ ง ,น ำ ง ส ำ ว )
...............................................................................................
ต ำ แ ห น่ ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ส ถ ำ น ที่ ท ำ ง ำ น
....................................................................
เป็ นผูเ้ ชีย่ วชำญในกำรดำเนินกำรประเมิน
โครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรง
รำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย ของ นำงศุภรินทร์ พรมรินทร์ ตำแหน่ ง
รองผูอ้ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ วิทยฐำนะรองผูอ้ ำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ นัน้
ข้ำพเจ้ำ(นำย ,นำง,นำงสำว)..........................................................................ยินดีเป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชำญในกำรตรวจสอบเครือ่ งมือประเมินโครงกำรให้กบั นำงศุภรินทร์ พรมรินทร์

(...........................................................)
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ภาคผนวก ค
ความเหมาะสมของเครื่องมือ
ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ของผู้เชี่ยวชาญ
ที่
1

ชื่อเครื่องมือ
แบบสอบถามสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของ
โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา
2559
แบบสอบถามสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ด้านความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการ
ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ปีการศึกษา 2560

ลักษณะเครื่องมือ

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง(IOC)

แบบสารวจรายการ

0.99

แบบสารวจรายการ

1.00

(หมายเหตุ: ปรับกิจกรรมในปีการศึกษา 2560)

2

3

4
5
6
7

แบบสารวจรายการ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความ
เพียงพอของปัจจัยนาเข้าของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียน
ดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
แบบสารวจรายการ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
กระบวนการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียน
ดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
คาถามปลายเปิด โดยเติม
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
ข้อมูลลงในแบบเก็บ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รวบรวมข้อมูล
แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
แบบสารวจรายการ
แบบสอบถามระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
แบบเก็บรวบรวมรางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา คาถามปลายเปิด โดยเติม
ข้อมูลลงในแบบเก็บ
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
รวบรวมข้อมูล
EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
คาถามปลายเปิด โดยเติม
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการ
ข้อมูลลงในแบบเก็บ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของ
รวบรวมข้อมูล
โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

1.00

1.00

-

1.00

-

-
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ที่
8

ชื่อเครื่องมือ

แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดาเนินโครงการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ปีการศึกษา 2559
แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดาเนินโครงการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ปีการศึกษา 2560
9 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดาเนิน
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ปีการศึกษา 2559
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดาเนิน
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ปีการศึกษา 2560
10 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการ
การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปี
การศึกษา 2559
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการ
การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปี
การศึกษา 2560

ลักษณะเครื่องมือ

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง(IOC)

แบบสารวจรายการ

1.00

แบบสารวจรายการ

0.99

แบบสารวจรายการ

0.98

แบบสารวจรายการ

0.98

แบบสารวจรายการ

0.98

แบบสารวจรายการ

0.98
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ฉบับที่ 1

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามสภาพแวดล้อมของโครงการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือประเมินโครงการ
โดยพิจารณา ความสอดคล้องของรายการข้อคาถาม ว่ามีความสอดคล้อง ครอบคลุมประเด็นหลักของเนื้อหาที่
ระบุไว้ รวมทั้งพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษา โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน โดยกาหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ ดังนี้
+1 = แน่ใจว่ารายการประเมินสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
0 = ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ได้หรือไม่
-1 = แน่ใจว่ารายการประเมินไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
ที่

รายการ

ผลความสอดคล้อง
5 4 3 2 1

IOC

แปลผล

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะ

ความต้องการจาเป็น
1
2

3
4

5

6

ความต้องการด้านพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
ความต้องการพัฒนาคุณภาพของครู
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ความต้องการพัฒนาคุณภาพของครู
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ความต้องการของผู้ปกครองและ
นักเรียนให้พัฒนานักเรียนในด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้มีความสามารถด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
ความต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ภาษาอังกฤษ
คามต้องการด้านตลาดแรงงานที่
ต้องการคนที่มีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ

ความต้องการด้านตลาดแรงงานที่
ต้องการคนด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ความสามารถด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
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ผลความสอดคล้อง
5 4 3 2 1

IOC

แปลผล

ข้อเสนอแนะ

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

ความจาเป็นตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

ความจาเป็นตามนโยบายของ
1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
9 ความจาเป็นตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
1
เป้าประสงค์ และนโยบายของ
โรงเรียนในการพัฒนานักเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้มีความสามารถด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
10 ความจาเป็นตามนโยบายของ
1
โรงเรียนด้านการพัฒนานักเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้มีความสามารถด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

0

1

1

0.80

สอดคล้อง

7

รายการ
ความจาเป็นตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ

8

ความพร้อมของสถานศึกษาในการ
ดาเนินโครงการ
11 บุคลากรมีปริมาณเพียงพอต่อการ
ดาเนินโครงการ
12 บุคลากรมีความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของนักเรียน
13 งบประมาณมีเพียงพอต่อการ
ดาเนินโครงการ
14 สื่อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนิน
โครงการ
15 สถานที่ในการดาเนินโครงการ
16 แนวนโยบายของโรงเรียนเอื้อต่อ
การดาเนินโครงการ
17 การสร้างความร่วมมือกับผูท้ ี่มีสว่ น
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
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ที่

รายการ

ผลความสอดคล้อง
5 4 3 2 1

IOC

แปลผล

ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์
ของโครงการ
18 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
ครูด้านการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
19 เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
ด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS
ความสอดคล้องของกิจกรรมตาม
โครงการกับโครงการ
20 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
20.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบ
บูรณาการ
20.2 กิจกรรมย่อยพัฒนา
ครูผู้สอนโดยจ้างครูชาวต่างชาติ
มาสอนครูไทย(การ Coaching
ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS)
20.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัด
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
Oxford online placement
test ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1.00

1 1 1 1 1 1.00

1 1 1 1 1 1.00

ที่ 3และ 6

20.4 กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
แบบบูรณาการการเรียนการ
สอนEIS

1 1 1 1 1 1.00

ข้อเสนอแนะ

262
ที่

รายการ

21

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
นักเรียน
21.1 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand
ASEAN
21.2กิจกรรมย่อยจัดแสดงผลงาน
นักเรียนและครูในการประชุม
ระดับจังหวัด ภาคและประเทศ
21.3 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการแข่งขันและการ
นาเสนอผลงานเพื่อการประกวด
แข่งขันตามหน่วยงานต่างๆใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน
22.1 กิจกรรมย่อยการแสดง
ผลงานครู นักเรียนทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน
22.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาบุคลากร
กับสถาบันภาษาและมหาวิทยาลัย
ที่ทาMOU

22

ผลความสอดคล้อง IOC แปลผล
5 4 3 2 1
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง

ภาพรวมค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.99 สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะ

263
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามสภาพแวดล้อมของโครงการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ด้านความสอดคล้องของกิจกรรม
ตามโครงการกับโครงการ ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือประเมินโครงการ
โดยพิจารณา ความสอดคล้องของรายการข้อคาถาม ว่ามีความสอดคล้อง ครอบคลุมประเด็นหลักของเนื้อหาที่
ระบุไว้ รวมทั้งพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษา โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน โดยกาหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ ดังนี้
+1 = แน่ใจว่ารายการประเมินสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
0 = ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ได้หรือไม่
-1 = แน่ใจว่ารายการประเมินไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
ที่
รายการ
ผลความสอดคล้อง
IOC
แปลผล
ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1
ความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับ
โครงการ
1

2

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน
1.1 กิจกรรมย่อยจัดกิจกรรมแสดงผลงานครู
นักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
1.2 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN
1.3 กิจกรรมย่อยการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
2.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูร้ ูปแบบ EIS
2.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผสู้ อนโดยจ้างครู
ชาวต่างชาติมาสอนครูไทย (การ Coaching
ครูในการจัดการเรียนรูร้ ูปแบบ EIS)
2.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน Oxford
online placement test ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6
2.4 กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
2.5 กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรกับ
สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย สถาบัน
ภาษาและมหาวิทยาลัยที่ทา MOU ทั้งในและ
ต่างประเทศ
ภาพรวมค่าดัชนีความสอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

1.00 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00 สอดคล้อง

1.00 สอดคล้อง

264
ฉบับที่ 2

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมและความเพียงพอของปัจจัยนาเข้าของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือประเมินโครงการ
โดยพิจารณา ความสอดคล้องของรายการข้อคาถาม ว่ามีความสอดคล้อง ครอบคลุมประเด็นหลักของเนื้อหาที่
ระบุไว้ รวมทั้งพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษา โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน โดยกาหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ ดังนี้
+1 = แน่ใจว่ารายการประเมินสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
0 = ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ได้หรือไม่
-1 = แน่ใจว่ารายการประเมินไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุ
ที่

รายการ

1 จานวนและคุณภาพของบุคลากรที่
รับผิดชอบ
2 ความเพียงพอและความเหมาะสม
ของงบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุน
3 ความพร้อมของสื่อ วัสดุ - อุปกรณ์
และสถานที่ ในการปฏิบัติงาน
4 ความเหมาะสม และความชัดเจน
ของวิธีการดาเนินกิจกรรม
5 การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ภาพรวมค่าดัชนีความสอดคล้อง

ผลความสอดคล้อง
5 4 3 2 1

IOC

แปลผล

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะ
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ฉบับที่ 3

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของกระบวนการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
(สาหรับคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือประเมินโครงการ
โดยพิจารณา ความสอดคล้องของรายการข้อคาถาม ว่ามีความสอดคล้อง ครอบคลุมประเด็นหลักของเนื้อหาที่
ระบุไว้ รวมทั้งพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษา โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน โดยกาหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ ดังนี้
+1 = แน่ใจว่ารายการประเมินสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
0 = ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ได้หรือไม่
-1 = แน่ใจว่ารายการประเมินไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
ที่

รายการ

การวางแผน ( Plan )
1 ประชุมวางแผนก่อนการดาเนินการ
2 การมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากร
เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การดาเนินงาน ( Do )
3 การดาเนินการเป็นไปตามลาดับ
ขั้นตอนที่กาหนด
4 คณะทางานปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม
5 กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาที่
กาหนด
การติดตามประเมินผล ( Check )
6 การกากับ ติดตามการดาเนินการ
7 วิธีการประเมินผลการดาเนินการ
8 การสรุปผลการดาเนินการ
การนาผลไปปรับปรุงพัฒนา ( Action )
9 การายงานผลการดาเนินการ
10 การระบุปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนากิจกรรมในครั้งต่อไป
ภาพรวมค่าดัชนีความสอดคล้อง

ผลความสอดคล้อง
5 4 3 2 1

IOC

แปลผล

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะ
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ฉบับที่ 5

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามระดับการปฏิบัติของครู
ด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของ
โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือประเมินโครงการ
โดยพิจารณา ความสอดคล้องของรายการข้ อคาถาม ว่ามีความสอดคล้อง ครอบคลุมประเด็นหลักของเนื้อหาที่
ระบุไว้ รวมทั้งพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษา โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน โดยกาหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ ดังนี้
+1 = แน่ใจว่ารายการประเมินสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
0 = ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ได้หรือไม่
-1 = แน่ใจว่ารายการประเมินไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
ที่

รายการ/ระดับทักษะการสื่อสาร

1 ใช้คาศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
2 ใช้ประโยคตาถามสั้นๆง่ายๆใน
การสนทนา ตั้งคาถาม ให้
นักเรียนตอบ
3 ใช้สื่อ ใบงาน/แบบฝึกหัด
เทคโนโลยี ที่เป็นภาษาอังกฤษ
ให้นักเรียนอ่าน พูดตอบและ
เขียนตอบ
4 ส่งเสริมนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ
5 ส่งเสริมนักเรียนนาเสนองานเป็น
ภาษาอังกฤษ
ภาพรวมค่าดัชนีความสอดคล้อง

ผลความสอดคล้อง
5 4 3 2 1
1 1 1 1 1

IOC

แปลผล

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะ
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ฉบับที่ 8

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อ
การดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียน
ดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559
คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือประเมินโครงการ
โดยพิจารณา ความสอดคล้องของรายการข้อคาถาม ว่ามีความสอดคล้อง ครอบคลุมประเด็นหลักของเนื้อหาที่
ระบุไว้ รวมทั้งพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษา โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน โดยกาหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ ดังนี้
+1 = แน่ใจว่ารายการประเมินสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
0 = ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ได้หรือไม่
-1 = แน่ใจว่ารายการประเมินไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
ที่
1
2
3
4

ผลความสอดคล้อง
5 4 3 2 1
การวางแผนการดาเนินโครงการ
1 1 1 1 1
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 1 1 1 1 1

IOC

แปลผล

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

รายการ

การดาเนินโครงการ
เอกสารประกอบการดาเนิน
โครงการมีความชัดเจน เหมาะสม
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

4.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรูร้ ูปแบบ EIS
4.2.กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผสู้ อนโดย
จ้างครูชาวต่างชาติมาสอนครูไทย
(การ Coaching ครูในการจัดการ
เรียนรูร้ ูปแบบ EIS)
4.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้
ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐาน Oxford online
placement test ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6
4.4 กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรูร้ ูปแบบ EIS

5

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
นักเรียน
5.1.กิจกรรมย่อยค่าย Thailand
ASEAN

ข้อเสนอแนะ
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ที่

ผลความสอดคล้อง
5 4 3 2 1
1 1 1 1 1

IOC

แปลผล

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

6.1 กิจกรรมย่อยการแสดงผลงานครู
นักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
6.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาบุคลากรกับสถาบัน
ภาษาและมหาวิทยาลัยที่ทา MOU

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ
การอานวยความสะดวกและการบริการ
ขณะร่วมโครงการ
การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา
การประสานการดาเนินงานกับฝ่ายต่างๆ
ภายในโรงเรียน
การประสานการดาเนินงานกับฝ่ายต่างๆ
ภายนอกโรงเรียน
การวัดและประเมินผลทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบEISของนักเรียน
การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบEISไปใช้ในการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่างๆ
การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบEISไปใช้ในชีวิตประจาวัน
คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบEIS

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

รายการ
5.2 กิจกรรมย่อยจัดแสดงผลงานนักเรียน
และครูในการประชุมระดับจังหวัด ภาคและ
ประเทศ
5.3 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การแข่งขันและการนาเสนอผลงานเพื่อการ
ประกวดแข่งขันตามหน่วยงานต่างๆใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน

6

7
8
9
10
11
12
13

14
15

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ภาพรวมค่าดัชนีความสอดคล้อง

ข้อเสนอแนะ
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อ
การดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียน
ดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560
คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือประเมินโครงการ
โดยพิจารณา ความสอดคล้องของรายการข้ อคาถาม ว่ามีความสอดคล้อง ครอบคลุมประเด็นหลักของเนื้อหาที่
ระบุไว้ รวมทั้งพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษา โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน โดยกาหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ ดังนี้
+1 = แน่ใจว่ารายการประเมินสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
1 = ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ได้หรือไม่
-1 = แน่ใจว่ารายการประเมินไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
ที่
1
2
3
4

5

ผลความสอดคล้อง
5 4 3 2 1
การวางแผนการดาเนินโครงการ
1 1 1 1 1
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 1 1 1 1 1

IOC

แปลผล

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 0 1 1 1

0.80

สอดคล้อง อธิบายให้ชัดเจนว่า

รายการ

การดาเนินโครงการ
เอกสารประกอบการดาเนิน
โครงการมีความชัดเจน เหมาะสม
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
นักเรียน
4.1 กิจกรรมย่อยจัดกิจกรรม
แสดงผลงานครูนักเรียนทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน
4.2 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand
ASEAN
4.3 กิจกรรมย่อยการใช้สื่อเสริมการ
เรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน
5.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS
5.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอน
โดยจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนครู
ไทย(การ Coaching ครูในการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS)

ข้อเสนอแนะ

พัฒนาอย่างไร
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ที่

6
7
8
9
10
11
12

13

14

รายการ
5.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้
ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐาน Oxford online
placement test ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6
5.4 กิจกรรมย่อยค่ายค่ายพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนิน
โครงการ
การอานวยความสะดวกและการ
บริการขณะร่วมโครงการ
การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีสว่ น
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
การประสานการดาเนินงานกับฝ่าย
ต่างๆภายในโรงเรียน
การประสานการดาเนินงานกับฝ่าย
ต่างๆภายนอกโรงเรียน
การวัดและประเมินผลทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบEISของนักเรียน
การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบEISไปใช้
ในการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบEISไปใช้
ในชีวิตประจาวัน
คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบEIS

ภาพรวมค่าดัชนีความสอดคล้อง

ผลความสอดคล้อง
5 4 3 2 1
1 1 1 1 1

IOC

แปลผล

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

1.00

สอดคล้อง

0.99

สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะ
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ฉบับที่ 9

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS
ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือประเมินโครงการ
โดยพิจารณา ความสอดคล้องของรายการข้อคาถาม ว่ามีความสอดคล้อง ครอบคลุมประเด็นหลักของเนื้อหาที่
ระบุไว้ รวมทั้งพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษา โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน โดยกาหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ ดังนี้
+1 = แน่ใจว่ารายการประเมินสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
0 = ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ได้หรือไม่
-1 = แน่ใจว่ารายการประเมินไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
ที่
รายการ
ผลความสอดคล้อง IOC แปลผล
ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1
1

การวางแผนการดาเนินโครงการ

2

กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
2.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรูร้ ูปแบบ EIS
2.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผสู้ อน
โดยจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนครู
ไทย(การ Coaching ครูในการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS)
2.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้
ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐาน Oxford online
placement test ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6
2.4 กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
นักเรียน
3.1 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand
ASEAN
3.2 กิจกรรมย่อยจัดแสดงผลงาน
นักเรียนและครูในการประชุม
ระดับจังหวัด ภาคและประเทศ

3

1

0

1

0

1

0.60

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

เอกสารประกอบการดาเนิน
โครงการมีความชัดเจน เหมาะสม

272
รายการ
ที่
3.3 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการแข่งขันและการนาเสนอ
ผลงานเพื่อการประกวดแข่งขันตาม
หน่วยงานต่างๆในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน
4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน
4.1 กิจกรรมย่อยการแสดงผลงานครู
นักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
4.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาบุคลากรกับ
สถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยที่ทาMOU

ผลความสอดคล้อง IOC แปลผล
5 4 3 2 1
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง

5 สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
6 การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับ 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง

การจัดการศึกษา
7 การวัดและประเมินผลทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบEISของนักเรียน
8 การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบEISไปใช้ในการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่างๆ
9 การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบEISไปใช้ในชีวิตประจาวัน
10 คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบEIS

ภาพรวมค่าดัชนีความสอดคล้อง

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
0.98 สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะ
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือประเมินโครงการ
โดยพิจารณา ความสอดคล้องของรายการข้อคาถาม ว่ามีความสอดคล้อง ครอบคลุมประเด็นหลักของเนื้อหาที่
ระบุไว้ รวมทั้งพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษา โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน โดยกาหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ ดังนี้
+1 = แน่ใจว่ารายการประเมินสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
0 = ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ได้หรือไม่
-1 = แน่ใจว่ารายการประเมินไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
ที่
รายการ
ผลความสอดคล้อง IOC แปลผล
ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1
1

การวางแผนการดาเนินโครงการ

2

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
นักเรียน
2.1 กิจกรรมย่อยจัดกิจกรรม
แสดงผลงานครูนักเรียนทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน
2.2 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand
ASEAN
2.3 กิจกรรมย่อยการใช้สื่อเสริมการ
เรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน
3.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรูร้ ูปแบบ EIS
3.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผสู้ อนโดย
จ้างครูชาวต่างชาติมาสอนครูไทย
(การ Coaching ครูในการจัดการ
เรียนรูร้ ูปแบบ EIS)
3.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้
ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐาน Oxford online
placement test ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6
3.4 กิจกรรมย่อยค่ายค่ายพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รปู แบบ EIS

3

1

0

1

0

1

0.60

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

เอกสารประกอบการดาเนิน
โครงการมีความชัดเจน เหมาะสม

274

ที่

4
5
6
7

8
9

รายการ

ผลความสอดคล้อง IOC แปลผล
5 4 3 2 1
3.5 กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรกับ 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
สถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยที่ทา
MOU ทั้งในและต่างประเทศ
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ
การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา
การวัดและประเมินผลทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบEISของนักเรียน
การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบEISไปใช้ในการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่างๆ
การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบEISไปใช้ในชีวิตประจาวัน
คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบEIS

ภาพรวมค่าดัชนีความสอดคล้อง

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
0.98 สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะ

275
ฉบับที่ 10

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง
และคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือประเมินโครงการ
โดยพิจารณา ความสอดคล้องของรายการข้อคาถาม ว่ามีความสอดคล้อง ครอบคลุมประเด็นหลักของเนื้อหาที่
ระบุไว้ รวมทั้งพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษา โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน โดยกาหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ ดังนี้
+1 = แน่ใจว่ารายการประเมินสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
0 = ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ได้หรือไม่
-1 = แน่ใจว่ารายการประเมินไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
ที่
รายการ
ผลความสอดคล้อง IOC แปลผล
ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1
1

การวางแผนการดาเนินโครงการ

1

0

1

0

1

0.60

สอดคล้อง

2

การสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
เอกสารประกอบการดาเนิน
โครงการมีความชัดเจน
เหมาะสม
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
4.1กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
4.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรูร้ ูปแบบ EIS
4.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผสู้ อน
โดยจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนครู
ไทย(การ Coaching ครูในการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS)
4.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัด
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้
ข้อสอบมาตรฐาน Oxford
online placement test ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และ 6

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00

สอดคล้อง

3
4

เอกสารประกอบการดาเนินโครงการ
มีความชัดเจน เหมาะสม

276
ที่

รายการ

4.4 กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS
5 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน
5.1 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand
ASEAN
5.2 กิจกรรมย่อยจัดแสดงผลงาน
นักเรียนและครูในการประชุมระดับ
จังหวัด ภาคและประเทศ
5.3 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการแข่งขันและการนาเสนอ
ผลงานเพื่อการประกวดแข่งขันตาม
หน่วยงานต่างๆในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน
6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน
6.1 กิจกรรมย่อยการแสดงผลงานครู
นักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
6.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาบุคลากรกับ
สถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยที่ทา
MOU
7 การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา
8 การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่างๆ
9 การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
10 คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS

ภาพรวมค่าดัชนีความสอดคล้อง

ผลความสอดคล้อง
5 4 3 2 1

IOC

แปลผล

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
0.98 สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะ

277
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองและ
คณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือประเมินโครงการ
โดยพิจารณา ความสอดคล้องของรายการข้อคาถาม ว่ามีความสอดคล้อง ครอบคลุมประเด็นหลักของเนื้อหาที่
ระบุไว้ รวมทั้งพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษา โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน โดยกาหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ ดังนี้
+1 = แน่ใจว่ารายการประเมินสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
0 = ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ได้หรือไม่
-1 = แน่ใจว่ารายการประเมินไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้
ที่

รายการ

1
2

การวางแผนการดาเนินโครงการ
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดาเนินโครงการ
เอกสารประกอบการดาเนินโครงการมี
ความชัดเจน เหมาะสม
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน
4.1 กิจกรรมย่อยจัดกิจกรรมแสดงผล
งานครูนักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน
4.2 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand
ASEAN
4.3 กิจกรรมย่อยการใช่สื่อเสริมการ
เรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน
5.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
5.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดย
จ้างครูชาวต่างชาติมาสอนครูไทย (การ
Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS)

3
4

5

ผลความสอดคล้อง IOC แปลผล
5 4 3 2 1
1 0 1 0 1 0.60 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะ

278
ที่

รายการ

6

5.3 กิจกรรมย่อยพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมวัดความรู้
ด้านภาษอังกฤษ Oxford online
placement test ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6
5.4 กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
การเรียนการสอนEIS
5.5 กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากร
กับสถาบันการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย สถาบันภาษาและ
มหาวิทยาลัยที่ทาMOUทั้งในและ
ต่างประเทศ
การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา
การส่งเสริมนักเรียนนาความรูท้ ักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบEISไปใช้ในการ
เรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
การส่งเสริมนักเรียนนาความรูท้ ักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบEISไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบEIS
ภาพรวมค่าดัชนีความสอดคล้อง

7

8

9

ผลความสอดคล้อง IOC แปลผล
5 4 3 2 1
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
0.98 สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะ

279
ภาคผนวก ง
เครื่องมือประเมินโครงการ

ฉบับที่ 1

แบบสอบถามสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ปีการศึกษา 2559
คาชี้แจง
1.แบบสอบถามฉบับนี้จัดทาขึ้นใช้เป็นแบบประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS ของโรงเรี ย นด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์ จั ง หวั ด เชี ย งราย
ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ ( Checklist ) และ
มาตรตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales )ให้ตอบแบบสอบถามทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
เป็นจริงเกี่ยวกับท่าน
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามความต้ องการจ าเป็น ของโครงการ,ความพร้อ มของสถานศึก ษา,ความ
เหมาะสมของวัตถุป ระสงค์ของโครงการและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของกิจกรรมตามโครงการกับ
โครงการ มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ ( Checklist ) และมาตรตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales )
ให้ตอบแบบสอบถามทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง ให้ท่าน แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสถานะภาพของท่านในโรงเรียน
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม
( ) ผู้บริหาร
( ) คณะกรรมการดาเนินโครงการ
( ) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 2 ความคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น ของโครงการ,ความพร้ อมของสถานศึ ก ษา,ความ
เหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการและความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการ
คาชี้แจง โปรดพิจารณาว่าโครงการพัฒ นาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ของโรงเรี ยนดารงราษฎร์ ส งเคราะห์ จั งหวัด เชี ยงราย ความต้ องการจ าเป็ น ของโครงการ,ความพร้อ มของ
สถานศึกษา,ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ของโครงการและความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับ
โครงการ อยู่ในระดับใด แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงถึงระดับคุณภาพ แบบสอบถามตอนนี้มี
ลั ก ษณะเป็ น แบบมาตรตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scales ) ตามเกณฑ์ ก ารวั ด ของลิ เคอร์ ท ( Likert
5 Scale )แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีความต้องการจาเป็น ความพร้อม ความเหมาะสม ความสอดคล้อง อยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความต้องการจาเป็น ความพร้อม ความเหมาะสม ความสอดคล้อง อยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความต้องการจาเป็น ความพร้อม ความเหมาะสม ความสอดคล้อง อยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความต้องการจาเป็น ความพร้อม ความเหมาะสม ความสอดคล้อง อยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความต้องการจาเป็น ความพร้อม ความเหมาะสม ความสอดคล้อง อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
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แบบสอบถามสภาพแวดล้อมด้านความต้องการจาเป็น
ที่

รายการ

ระดับความต้องการจาเป็น
5 4 3 2 1

1 ความต้องการด้านพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
2 ความต้องการพัฒนาคุณภาพของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3 ความต้องการพัฒนาคุณภาพของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
4 ความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนให้พัฒนานักเรียนในด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความสามารถด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
5 ความต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ
6 ความต้องการด้านตลาดแรงงานที่ต้องการคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
7 ความจาเป็นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
8 ความจาเป็นตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
9 ความจาเป็นตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบายของโรงเรียนใน
การพัฒนานักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มี
ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
10 ความจาเป็นตามนโยบายของโรงเรียนด้านการพัฒนานักเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความสามารถด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
แบบสอบถามสภาพแวดล้อมด้านความพร้อมของสถานศึกษาในการดาเนินโครงการ
ที่

รายการ
5

11 บุคลากรมีปริมาณเพียงพอต่อการดาเนินโครงการ
12 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของนักเรียน
13 งบประมาณมีเพียงพอต่อการดาเนินโครงการ
14 สื่อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
15 สถานที่ในการดาเนินโครงการ
16 แนวนโยบายของโรงเรียนเอื้อต่อการดาเนินโครงการ
17 การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

ระดับความพร้อม
4 3 2

1
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แบบสอบถามสภาพแวดล้อมด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ
ที่

รายการ

ระดับความเหมาะสม
5 4 3 2 1

ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ
18 เพื่อคุณภาพการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูข้ องครูเพื่อพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรูร้ ปู แบบ EIS
19 เพื่อคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรูร้ ปู แบบ EIS
แบบสอบถามสภาพแวดล้อมด้านความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการ
ที่

รายการ

20 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
20.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS
20.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนครูไทย
(การ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS)
20.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐาน Oxford online placement test ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3และ 6
20.4 กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
21 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน
21.1 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN
21.2 กิจกรรมย่อยจัดแสดงผลงานนักเรียนและครูในการประชุมระดับ
จังหวัด ภาคและประเทศ
21.3 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันและการนาเสนอ
ผลงานเพื่อการประกวดแข่งขันตามหน่วยงานต่างๆในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน
22 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
22.1 กิจกรรมย่อยการแสดงผลงานครู นักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน
22.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาบุคลากรกับสถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยที่ทา
MOU
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ

ระดับความสอดคล้อง
5 4 3 2 1
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แบบสอบถามสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ปีการศึกษา 2560
คาชี้แจง
1.แบบสอบถามฉบับนี้จัดทาขึ้นใช้เป็นแบบประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS ของโรงเรี ย นด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์ จั ง หวั ด เชี ย งราย
ด้านความสอดคล้ องของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการ ปีการศึกษา 2560 ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้แบ่ ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ ( Checklist ) และ
มาตรตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales )ให้ตอบแบบสอบถามทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
เป็นจริงเกี่ยวกับท่าน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับ โครงการ ปีการศึกษา 2560
มี ลั ก ษณะเป็ น แบบส ารวจรายการ ( Checklist ) และมาตรตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scales )ให้ ต อบ
แบบสอบถามทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง ให้ท่าน แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสถานะภาพของท่านในโรงเรียน
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม
( ) ผู้บริหาร
( ) คณะกรรมการดาเนินโครงการ
( ) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการ ปีการศึกษา 2560
คาชี้แจง โปรดพิจารณาว่าโครงการพัฒ นาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับ โครงการ
ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับใด แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงถึงระดับคุณภาพ แบบสอบถาม
ตอนนี้มีลักษณะเป็นแบบมาตรตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales ) ตามเกณฑ์การวัดของลิเคอร์ท ( Likert
5 Scale )แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีความสอดคล้อง อยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความสอดคล้อง อยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความสอดคล้อง อยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความสอดคล้อง อยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความสอดคล้อง อยู่ในระดับ น้อยที่สุด

283

ที่

รายการ

ระดับความสอดคล้อง
5 4 3 2 1

ความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการ
1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน
1.1 กิจกรรมย่อยจัดกิจกรรมแสดงผลงานครูนักเรียนทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน
1.2 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN
1.3 กิจกรรมย่อยการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้
2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
2.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS
2.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนครูไทย
(การ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS)
2.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐาน Oxford online placement test ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ6
2.4 กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
2.5 กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรกับสถาบันการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย สถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยที่ทา MOU ทั้งในและ
ต่างประเทศ
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... ..
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .................
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ฉบับที่ 2

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเพียงพอของปัจจัยนาเข้าของโครงการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย
คาชี้แจง
1.แบบสอบถามฉบับนี้จัดทาขึ้นใช้เป็นแบบประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของปัจจัยนาเข้าของ
โครงการพั ฒ นาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ ( Checklist ) และ
มาตรตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales )ให้ตอบแบบสอบถามทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
เป็นจริงเกี่ยวกับท่าน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมปัจจัยนาเข้าของโครงการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ ( Checklist ) และมาตรตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales )ให้ตอบ
แบบสอบถามทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง ให้ท่าน แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสถานะภาพของท่านในโรงเรียน
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม
( ) คณะกรรมการดาเนินโครงการ
( ) คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมปัจจัยนาเข้าของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
คาชี้แจง
โปรดพิจารณาว่าความเหมาะสมปัจจัยนาเข้าของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับใด
แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงถึงระดับคุณภาพ แบบสอบถามตอนนี้มีลักษณะเป็นแบบมาตรตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scales ) ตามเกณฑ์การวัดของลิเคอร์ท ( Likert s Scale )แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีความเหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
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ที่

รายการ

ระดับความเหมาะสม
5 4 3 2 1

1 จานวนและคุณภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบ
2 ความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุน
3 ความพร้อมของสื่อ วัสดุ - อุปกรณ์และสถานที่ ในการปฏิบัติงาน
4 ความเหมาะสม และความชัดเจนของวิธีการดาเนินกิจกรรม
5 การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... ......................................................
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ฉบับที่ 3

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
(สาหรับคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ)
คาชี้แจง
1.แบบสอบถามฉบั บ นี้ จัดทาขึ้น ใช้เป็นแบบประเมิน ความเหมาะสมของกระบวนการดาเนิน โครงการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ ( Checklist ) และ
มาตรตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales )ให้ตอบแบบสอบถามทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
เป็นจริงเกี่ยวกับท่าน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการดาเนินโครงการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ ( Checklist ) และมาตรตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales )ให้
ตอบแบบสอบถามทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง ให้ท่าน แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสถานะภาพของท่านในโรงเรียน
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม
( ) คณะกรรมการดาเนินโครงการ
( ) คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการดาเนินโครงการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย
ค าชี้ แ จง โปรดพิ จ ารณาว่ า ความเหมาะสมของกระบวนการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับใด แล้ วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงถึงระดับคุณภาพ แบบสอบถามตอนนี้มี
ลักษณะเป็นแบบมาตรตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales ) ตามเกณฑ์การวัดของลิเคอร์ท ( Likert s Scale
)แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ น้อย
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1 หมายถึง มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ น้อยที่สุด

ที่

รายการ

ระดับความเหมาะสม
5 4 3 2 1

การวางแผน ( Plan )
1 ประชุมวางแผนก่อนการดาเนินการ
2 การมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากรเพื่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
การดาเนินงาน ( Do )
3 การดาเนินการเป็นไปตามลาดับขั้นตอนที่กาหนด
4 คณะทางานปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม
5 กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาที่กาหนด
การติดตามประเมินผล ( Check )
6 การกากับ ติดตามการดาเนินการ
7 วิธีการประเมินผลการดาเนินการ
8 การสรุปผลการดาเนินการ
การนาผลไปปรับปรุงพัฒนา ( Action )
9 การายงานผลการดาเนินการ
10 การระบุปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรมในครั้ง
ต่อไป
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ
..................................................................................................................................... ..............................
...................................................................................................................................................................
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ฉบับที่ 4

แบบรวบรวมผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
คาชี้แจง
แบบรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบEIS โดยรวบรวมจากสรุปผลการดาเนินโครงการ จากงานแผนงาน ของโรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผล

สรุปผล
บรรลุ ไม่
บรรลุ
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ฉบับที่ 5

แบบสอบถามระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู
เพื่อพัฒ นาทั กษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ตามโครงการพัฒ นาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ ( Checklist ) และ
มาตรตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scales )ให้ ตอบแบบสอบถามท าเครื่อ งหมาย  ลงในช่ อ งที่ ต รงกั บ
ความเป็นจริงเกี่ยวกับท่าน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอั งกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชีย งราย มีลั กษณะเป็ น แบบสารวจรายการ ( Checklist ) และมาตรตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scales )ให้ตอบแบบสอบถามทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง ให้ท่าน แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสถานะภาพของท่านในโรงเรียน
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม
( ) ครู
( ) นักเรียน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ค าชี้ แ จง โปรดพิ จ ารณาว่ า ครู มี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ ด้ านจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS มีการปฏิบัติอยู่ในระดับใด แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
ที่แสดงถึงระดับคุณภาพ แบบสอบถามตอนนี้มีลักษณะเป็นแบบมาตรตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scales )
ตามเกณฑ์การวัดของลิเคอร์ท ( Likert s Scale )แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
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ที่

รายการ
5

ระดับปฏิบัติ
4 3 2

1

1 ใช้คาศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
2 ใช้ประโยคตาถามสั้นๆง่ายๆในการสนทนา ตั้งคาถาม ให้
นักเรียนตอบ
3 ใช้สื่อ ใบงาน/แบบฝึกหัด เทคโนโลยี ที่เป็นภาษาอังกฤษ
ให้นักเรียนอ่าน พูดตอบและเขียนตอบ
4 ส่งเสริมนักเรียนแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ
5 ส่งเสริมนักเรียนนาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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ฉบับที่ 6

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
คาชี้แจง
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบแบบเก็บรวบรวมข้อมูล คุณภาพของนักเรียน
ด้านทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ตามโครงการพัฒ นาทักษะการสื่ อสาร
ภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบEIS ของโรงเรี ย นด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์ จั ง หวั ด เชี ย งราย
ซึง่ แบบเก็บรวบรวมข้อมูลฉบับนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินของครูจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS และผลการ
ประเมิน ตนเองของนั กเรียน ด้านระดับคุณ ภาพของทักษะการสื่อสารของนักเรียนการเรียนรู้รูปแบบEISของ
นักเรียน โดยมีเกณฑ์ประเมินทักษะการสื่อสารของนักเรียนจากการเรียนรู้รูปแบบEIS ดังนี้
รายการทักษะ

ระดับทักษะการสื่อสารของนักเรียนจากการเรียนรู้รูปแบบEIS
0
1
2
3
1.การฟัง-เข้าใจและ ฟังไม่เข้าใจ
ฟังเข้าใจ
ฟังเข้าใจ
ฟังเข้าใจ
ปฏิบัติตาม
ไม่สามารถปฏิบัติ ปฏิบัติตามคาสั่ง/ ปฏิบัติตามคาสั่ง/ ปฏิบัติตามคาสั่ง/
ตามคาสั่ง/เงื่อนไข
เงื่อนไข
เงื่อนไข
เงื่อนไข
ได้
ได้เล็กน้อย/ ได้ถูกต้องเป็น
ได้ถูกต้อง
บางส่วน
ส่วนมากและ ไม่ ครบถ้วน
ครบถ้วน
2.การพูด-การสื่อสาร/ ตอบไม่ได้
ตอบสั้นๆ
ตอบเป็นประโยค ตอบเป็นประโยค
ถามตอบในห้องเรียน
และประกอบได้
อธิบาย ขยาย
ความได้
3.การอ่าน
อ่านไม่ออก
อ่านเข้าใจเป็น
อ่านเข้าใจเป็น
อ่านเข้าใจ
ส่วนน้อย/ ตอบ ส่วนมาก/ ตอบ ทั้งหมด/ ตอบ
คาถามรูปแบบ
คาถามได้รูปแบบ คาถามได้รูปแบบ
ต่างๆได้สั้นๆ
ต่างๆได้ถูกต้อง ต่างๆได้ถูกต้อง
แต่ไม่ครบถ้วน
ครบถ้วน
4.การเขียน
ไม่สามารถเขียนได้ เขียนตอบสั้นๆได้ เขียนเป็นประโยค เขียนเป็นประโยค
ด้วยตนเอง
ด้วยตนเอง
สื่อความได้
สื่อความได้
พอที่จะสื่อความ ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน
ได้
ครบถ้วน
5.การนาเสนอ/เน้น ไม่สามารถ
นาเสนอด้วย
นาเสนอด้วย
นาเสนอด้วย
การพูด
นาเสนอได้
ประโยคสั้น(ถาม ประโยคที่ยาว
ประโยคที่ยาว
และตอบได้)
(ถามและตอบได้) อธิบายประกอบ
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(ถามและตอบได้)
สรุป ตรวจนับระดับที่ได้จานวนข้อที่มากที่สุด เป็นระดับทักษะการสื่อสารของนักเรียนคนนั้นๆ

ฉบับที่ 7

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลรางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
คาชี้แจง
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลรางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นแบบเติม
ข้อมูลลงในแบบเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1.รางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ
รางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ(จานวนรางวัล)
ระดับภาค

ระดับ
ระดับภาค

ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ

ระดับชาติ

ที่

ระดับนานาชาติ

รายการรางวัล

รวม
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2.ครูได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC
AWARDS) ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS
รางวัลครู (จานวนรางวัล)
ระดับภาค

ระดับ
ระดับภาค

ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ

ระดับชาติ

ที่

ระดับนานาชาติ

รายการรางวัล

รวม

294

ฉบับที่ 8

แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559
คาชี้แจง
1.แบบสอบถามฉบับ นี้ จัดทาขึ้น ใช้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ การดาเนินโครงการการพัฒ นา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อ การดาเนิน โครงการพัฒ นา
ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS มี ลั ก ษณะเป็ น แบบส ารวจรายการ
( Checklist ) และมาตรตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales )ให้ตอบแบบสอบถามทาเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องที่ตรงกับความความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด
ตอนที่ 1 โปรดพิจารณาว่าท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในระดับใด แล้วทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจ
แบบสอบถามตอนนี้ มีลั กษณะเป็ น แบบมาตรตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scales ) ตามเกณฑ์การวัดของ
ลิเคอร์ท ( Likert s Scale )แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ที่

รายการ
5

1
2
3
4

การวางแผนการดาเนินโครงการ
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
เอกสารประกอบการดาเนินโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS
4.2.กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจ้างครูชาวต่างชาติมาสอน
ครูไทย (การ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS)
4.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้
ข้อสอบมาตรฐาน Oxford online placement test ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6
4.4 กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1
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การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS

ที่

รายการ
5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

5 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน
5.1 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN
5.2 กิจกรรมย่อยจัดแสดงผลงานนักเรียนและครูในการ
ประชุมระดับจังหวัด ภาคและประเทศ
5.3 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันและการ
นาเสนอผลงานเพื่อการประกวดแข่งขันตามหน่วยงานต่างๆ
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
6.1 กิจกรรมย่อยการแสดงผลงานครู นักเรียนทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน
6.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาบุคลากรกับสถาบันภาษาและ
มหาวิทยาลัยที่ทา MOU
7 สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ
8 การอานวยความสะดวกและการบริการขณะร่วมโครงการ
9 การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
10 การประสานการดาเนินงานกับฝ่ายต่างๆภายในโรงเรียน
11 การประสานการดาเนินงานกับฝ่ายต่างๆภายนอกโรงเรียน
12 การวัดและประเมินผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบEISของนักเรียน
13 การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEISไปใช้ในการ
เรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
14 การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEISไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
15 คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ
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แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ปีการศึกษา 2560
คาชี้แจง
1.แบบสอบถามฉบับ นี้ จัดทาขึ้น ใช้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ การดาเนินโครงการการพัฒ นา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อ การดาเนิน โครงการพัฒ นา
ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS มี ลั ก ษณะเป็ น แบบส ารวจรายการ
( Checklist ) และมาตรตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales )ให้ตอบแบบสอบถามทาเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องที่ตรงกับความความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด
ตอนที่ 1 โปรดพิจารณาว่าท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในระดับใด แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจ
แบบสอบถามตอนนี้ มีลั กษณะเป็ น แบบมาตรตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scales ) ตามเกณฑ์การวัดของ
ลิเคอร์ท ( Likert s Scale )แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ที่

รายการ
5

1
2
3
4

การวางแผนการดาเนินโครงการ
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
เอกสารประกอบการดาเนินโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน
4.1 กิจกรรมย่อยจัดกิจกรรมแสดงผลงานครูนักเรียนทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน
4.2 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN
4.3 กิจกรรมย่อยการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้
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ที่

รายการ
5

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
5.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ูปแบบ
EIS
5.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจ้างครูชาวต่างชาติมา
สอนครูไทย(การ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS)
5.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้
ข้อสอบมาตรฐาน Oxford online placement test ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6
5.4 กิจกรรมย่อยค่ายค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
5.5 กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรกับสถาบันการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย สถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยที่ทา MOU
ทั้งในและต่างประเทศ
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ
การอานวยความสะดวกและการบริการขณะร่วมโครงการ
การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
การประสานการดาเนินงานกับฝ่ายต่างๆภายในโรงเรียน
การประสานการดาเนินงานกับฝ่ายต่างๆภายนอกโรงเรียน
การวัดและประเมินผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของนักเรียน
การส่งเสริมนักเรียนนาความรูท้ ักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่างๆ
การส่งเสริมนักเรียนนาความรูท้ ักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ
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ฉบับที่ 9

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ปีการศึกษา 2559
คาชี้แจง
1.แบบสอบถามฉบับ นี้ จัดทาขึ้น ใช้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ การดาเนินโครงการการพัฒ นา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อ การดาเนิน โครงการพัฒ นา
ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS มี ลั ก ษณะเป็ น แบบส ารวจรายการ
( Checklist ) และมาตรตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales )ให้ตอบแบบสอบถามทาเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องที่ตรงกับความความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด
ตอนที่ 1 โปรดพิจารณาว่าท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในระดับใด แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจ
แบบสอบถามตอนนี้ มีลั กษณะเป็ น แบบมาตรตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scales ) ตามเกณฑ์การวัดของ
ลิเคอร์ท ( Likert s Scale )แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ที่

รายการ
5

1
2

เอกสารประกอบการดาเนินโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ูปแบบ
EIS
2.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจ้างครูชาวต่างชาติมา
สอนครูไทย(การ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS)
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2.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้
ข้อสอบมาตรฐาน Oxford online placement test ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6
2.4 กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS

ที่

รายการ
5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

3

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน
3.1 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN
3.2 กิจกรรมย่อยจัดแสดงผลงานนักเรียนและครูในการ
ประชุมระดับจังหวัด ภาคและประเทศ
3.3 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันและการ
นาเสนอผลงานเพื่อการประกวดแข่งขันตามหน่วยงานต่างๆใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน
4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
4.1 กิจกรรมย่อยการแสดงผลงานครู นักเรียนทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน
4.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาบุคลากรกับสถาบันภาษาและ
มหาวิทยาลัยที่ทาMOU
5 สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ
6 การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
7 การวัดและประเมินผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบEISของนักเรียน
8 การส่งเสริมนักเรียนนาความรูท้ ักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEISไปใช้ในการเรียนรู้ในรายวิชา
ต่างๆ
9 การส่งเสริมนักเรียนนาความรูท้ ักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEISไปใช้ในชีวิตประจาวัน
10 คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ
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ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ปีการศึกษา 2560
คาชี้แจง
1.แบบสอบถามฉบับ นี้ จัดทาขึ้น ใช้ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ การดาเนินโครงการการพัฒ นา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อการดาเนิน โครงการพัฒ นา
ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS มี ลั ก ษณะเป็ น แบบส ารวจรายการ
( Checklist ) และมาตรตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales )ให้ตอบแบบสอบถามทาเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องที่ตรงกับความความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด
ตอนที่ 1 โปรดพิจารณาว่าท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในระดับใด แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจ
แบบสอบถามตอนนี้ มีลั กษณะเป็ น แบบมาตรตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scales ) ตามเกณฑ์การวัดของ
ลิเคอร์ท ( Likert s Scale )แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ที่
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
1 เอกสารประกอบการดาเนินโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม
2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน
2.1 กิจกรรมย่อยจัดกิจกรรมแสดงผลงานครูนักเรียนทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน
2.2 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN
2.3 กิจกรรมย่อยการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้
3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
3.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ูปแบบ EIS
3.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจ้างครูชาวต่างชาติมาสอน
ครูไทย(การ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS)
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3.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้
ข้อสอบมาตรฐาน Oxford online placement test ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6
3.4 กิจกรรมย่อยค่ายค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS

ที่

รายการ
5

4
5
6
7
8
9

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

3.5 กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรกับสถาบันการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย สถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยที่ทา MOU ทัง้ ใน
และต่างประเทศ
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ
การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
การวัดและประเมินผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของนักเรียน
การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในการเรียนรู้ในรายวิชา
ต่างๆ
การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ .........
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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ฉบับที่ 10

ความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559
คาชี้แจง
1.แบบสอบถามฉบับ นี้ จัดทาขึ้น ใช้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ การดาเนินโครงการการพัฒ นา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อ การดาเนิน โครงการพัฒ นา
ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS มี ลั ก ษณะเป็ น แบบส ารวจรายการ
( Checklist ) และมาตรตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales )ให้ตอบแบบสอบถามทาเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องที่ตรงกับความความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด
ตอนที่ 1 โปรดพิจารณาว่าท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในระดับใด แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจ
แบบสอบถามตอนนี้ มีลั กษณะเป็ น แบบมาตรตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scales ) ตามเกณฑ์การวัดของ
ลิเคอร์ท ( Likert s Scale )แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ที่

รายการ
5

1
2
3
4

การวางแผนการดาเนินโครงการ
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
เอกสารประกอบการดาเนินโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS
4.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจ้างครูชาวต่างชาติมาสอน
ครูไทย(การ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS)

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1
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4.3 กิจกรรมย่อยจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้
ข้อสอบมาตรฐาน Oxford online placement test ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6
4.4 กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS

ที่

รายการ
5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

5

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน
5.1 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN
5.2 กิจกรรมย่อยจัดแสดงผลงานนักเรียนและครูในการประชุม
ระดับจังหวัด ภาคและประเทศ
5.3 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันและการ
นาเสนอผลงานเพื่อการประกวดแข่งขันตามหน่วยงานต่างๆใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน
6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
6.1 กิจกรรมย่อยการแสดงผลงานครู นักเรียนทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน
6.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาบุคลากรกับสถาบันภาษาและ
มหาวิทยาลัยที่ทาMOU
7 การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
8 การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEISไปใช้ในการเรียนรู้ในรายวิชา
ต่างๆ
9 การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทกั ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEISไปใช้ในชีวิตประจาวัน
10 คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบEIS

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560
คาชี้แจง
1.แบบสอบถามฉบับ นี้ จัดทาขึ้น ใช้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการการพัฒ นา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อ การดาเนิน โครงการพัฒ นา
ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS มี ลั ก ษณะเป็ น แบบส ารวจรายการ
( Checklist ) และมาตรตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales )ให้ตอบแบบสอบถามทาเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องที่ตรงกับความความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด
ตอนที่ 1 โปรดพิจารณาว่าท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS อยู่ในระดับใด แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจ
แบบสอบถามตอนนี้ มีลั กษณะเป็ น แบบมาตรตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scales ) ตามเกณฑ์การวัดของ
ลิเคอร์ท ( Likert s Scale )แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย
6 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ที่

รายการ
5

1
2
3
4

การวางแผนการดาเนินโครงการ
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
เอกสารประกอบการดาเนินโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน
4.1 กิจกรรมย่อยจัดกิจกรรมแสดงผลงานครูนักเรียนทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน
4.2 กิจกรรมย่อยค่าย Thailand ASEAN
4.3 กิจกรรมย่อยการใช่สื่อเสริมการเรียนรู้
5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1
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5.1 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
5.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจ้างครูชาวต่างชาติมา
สอนครูไทย (การ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS)

ที่

รายการ
5

6
7
8
9

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

5.3กิจกรรมย่อยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมวัดความรู้ด้านภาษอังกฤษ Oxford online
placement test ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
5.4กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
แบบบูรณาการการเรียนการสอน EIS
5.5กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรกับสถาบันการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย สถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยที่ทา MOU
ทั้งในและต่างประเทศ
การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEISไปใช้ในการ
เรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
การส่งเสริมนักเรียนนาความรู้ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEISไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก จ
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือประเมินโครงการ
ค่าอัลฟ่า
แบบประเมิน
1.แบบสอบถามสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
2.แบบสอบถามความเหมาะสมและความเพียงพอของปัจจัยนาเข้าของโครงการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของ
โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
3.แบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการดาเนินโครงการกับโครงการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของ
โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
4.แบบสอบถามระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียน
ดารงราษฎร์สงเคราะห์
5.แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
6.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียน
ดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
7.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย

ค่าอัลฟ่า
0.8621
0.8621
0.9122
0.8622
0.6901
0.7588
0.6900
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ที่ ศธ ๐๔๒๖๖.๐๒/ ว8
กิจ

โรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ ถนนอุตร
อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย

๕๗๐๐๐
15 กุมภำพันธ์ 2559
เรือ่ ง ขอควำมอนุเครำะห์ทดลองใช้เครือ่ งมือวิจยั
เรียน ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนพะเยำพิทยำคม
สิง่ ทีส่ ่งมำด้วย เครือ่ งมือประเมินโครงกำร
ฉบับ

จำนวน 7

ด้วย นำงศุภรินทร์ พรมรินทร์ ตำแหน่ ง รองผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ วิทยฐำนะชำนำญกำร
พิเศษ
โรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖
ได้ดำเนินกำรประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของ
โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ในกำรนี้ ทำงโรงเรียนใคร่ขอควำมอนุ เครำะห์บุคลำกรในโรงเรียนของท่ำนทดลองใช้
เครือ่ งมือประเมินในครัง้ นี้
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำให้ควำมอนุ เครำะห์ และขอขอบคุณล่วงหน้ำมำ ณ โอกำสนี้

ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยอดุลย์ นันท์บญ
ั ชำ)
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์

ฝ่ ำยอำนวยกำร
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งำนบุคลำกร
โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๔๕๐ ต่อ ๑๑๔
โทรสำร. ๐-๕๓๗๑-๑๔๗๑
E-mail: ds@damrong.ac.th

1.แบบสอบถามสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
28

93.3

2

6.7

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.8621

840

2.แบบสอบถามความเหมาะสมและความเพียงพอของปัจจัยนาเข้าของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
28

93.3

2

6.7

30

100.0
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a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
150

.8621

3.แบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการดาเนินโครงการกับโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
28

93.3

2

6.7

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.9122

300

4.แบบสอบถามระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
28

93.3

2

6.7

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
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Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
150

.8622

5.แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
28

93.3

2

6.7

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.6901

480

6.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
28

93.3

2

6.7

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

311
Cronbach's
Alpha

N of Items
.7588

600

7.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการ
ดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารง
ราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
28

93.3

2

6.7

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.6900

450
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ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
1.ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
1.1 ระดับความต้องการจาเป็นในการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
Descriptive Statistics
N
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
TOTALA
Valid N(listwise)

Maen
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

4.5902
4.1803
4.1967
4.5082
4.4918
4.4754
4.4098
4.3934
4.2951
4.3279
4.3869

Std.Deviation
0.66776
0.42849
0.40082
0.50408
0.50408
0.53562
0.49588
0.49257
0.45986
0.47333
0.51368

1.2 ความพร้อมของสถานศึกษาในการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
Descriptive Statistics
N
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
TOTALB
Valid N(listwise)

Maen
57
57
57
57
57
57
57
57
57

4.4262
4.2787
4.6066
4.5574
4.4754
4.5902
4.5082
4.4918

Std.Deviation
0.66980
0.45207
0.49257
0.53306
0.53562
0.49588
0.50408
0.53673

313
1.3 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
Descriptive Statistics
N
C1
C2
TOTALC
Valid N(listwise)

Maen
57
57
57
57

4.4590
4.5738
4.5164

Std.Deviation
0.67265
0.49863
0.59243

1.4 ความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ปีการศึกษา 2559

Descriptive Statistics
N

Maen

Std.Deviation

D11

57

4.4918

0.69816

D12

57

4.3607

0.60643

D13

57

4.4262

0.49863

D14

57

4.5410

0.53460

totalD1

57

4.4549

0.58971

D21

57

4.4098

0.61582

D22

57

4.3934

0.61315

D23

57

4.3934

0.61315

totalD2

57

4.3989

0.61071

D31

57

4.2951

0.55810

D32

57

4.4262

0.66980

totalD3

57

4.3607

0.61745

TOTALAD

57

4.4153

0.60308

Valid N(listwise)

57
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ปีการศึกษา 2560

Descriptive Statistics
N

Maen

Std.Deviation

D11

57

4.4098

0.66530

D12

57

4.4590

0.55908

D13

57

4.5574

0.53460

totalD1

57

4.4918

0.59178

D21

57

4.5574

0.50082

D22

57

4.5902

0.55908

D23

57

4.4590

0.53460

D24

57

4.4426

0.53306

D25

57

4.4918

0.53613

totalD2

57

4.5082

0.53259

TOTALAD

57

4.5020

0.55498

Valid N(listwise)

57

2.ผลการประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของปัจจัยนาเข้าของโครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย
Descriptive Statistics
N

Maen

A1
A2
A3
A4
A5
TOTALA
Valid N(listwise)

45
45
45
45
45
45
45

4.3556
4.5111
4.4222
4.4889
4.4000
4.4356

Std.Deviation
0.608857
0.505525
0.621175
0.505525
0.495434
0.548193

3.ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดาเนินโครงการกับโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ปีการศึกษา 2559
Descriptive Statistics
N
A1
A2
A3
A4
TOTALA
Valid N(listwise)

Maen
46
46
46
46
46
46

4.3696
4.3975
4.3230
4.2671
4.3393

Std.Deviation
0.63653
0.62623
0.67590
0.65118
0.63957
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Descriptive Statistics
N
A1
A2
A3
A4
TOTALA
Valid N(listwise)

Maen
48
48
48
48
48
48

4.4138
4.5110
4.4138
4.3944
4.4332

Std.Deviation
0.61920
0.57842
0.61023
0.57888
0.59050

4.ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ปีการศึกษา 2559

Descriptive Statistics
N
A1
A2
A3
A4
A5
TOTALA
Valid N(listwise)

Maen
371
371
371
371
371
371
371

4.5176
4.4905
4.4499
4.4011
4.4228
4.4564

Std.Deviation
0.58546
0.53216
0.60640
0.52812
0.51618
0.55585

ปีการศึกษา 2560

Descriptive Statistics
N
A1
A2
A3
A4
A5
TOTALA
Valid N(listwise)

Maen
366
366
366
366
366
366
366

Std.Deviation

4.5902
4.5656
4.5437
4.4645
4.4426
4.5213

0.57938
0.54377
0.60771
0.55156
0.53965
0.56732

5.คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของ
โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตามทักษะการสื่อสาร
ปีการศึกษา 2559
Descriptive Statistics
N
A1
A2
A3
A4
A5
TOTALA
Valid N(listwise)

Maen
1,828
1,828
1,828
1,828
1,828
1,828
1,828

2.6112
2.5824
2.5512
2.4901
2.4301
2.5330

Std.Deviation
0.41023
0.47421
0.49172
0.53146
0.56017
0.49356
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ปีการศึกษา 2560

Descriptive Statistics
N
A1
A2
A3
A4
A5
TOTALA
Valid N(listwise)

Maen
1,804
1,804
1,804
1,804
1,804
1,804
1,804

2.9512
2.9228
2.8046
2.8732
2.7941
2.8692

Std.Deviation
0.39001
0.38165
0.41218
0.39123
0.42075
0.39916

6.ระดับความพึงพอใจ
6.1 ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ปีการศึกษา 2559

Descriptive Statistics
N
A1
A2
A3
A41
A42
A43
A44
totalA4
A51
A52
A53
totalA5
A61
A62
totalA6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
TOTALA
Valid N(listwise)

Maen
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

4.6172
4.5469
4.4375
4.6563
4.6094
4.5234
4.6797
4.6042
4.4141
4.4297
4.3906
4.4115
4.4297
4.4219
4.4258
4.5781
4.5859
4.5547
4.5781
4.5313
4.4453
4.4688
4.5234
4.3750
4.5141

Std.Deviation
0.5487
0.6130
0.5986
0.5783
0.7420
0.5164
0.5164
0.6213
0.6584
0.7064
0.6829
0.6563
0.7064
0.6829
0.6934
0.5834
0.5402
0.6375
0.6351
0.6140
0.6851
0.6391
0.6014
0.6521
0.6315
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ปีการศึกษา 2560

Descriptive Statistics
N
A1
A2
A3
A41
A42
A43
totalA4
A51
A52
A53
A54
A55
totalA5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
TOTALA
Valid N(listwise)

Maen
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

4.5781
4.5234
4.5000
4.4375
4.5078
4.5938
4.5508
4.6563
4.6094
4.5938
4.6953
4.5703
4.6387
4.4609
4.5703
4.6094
4.5469
4.6016
4.5859
4.4375
4.5469
4.4766
4.5551

Std.Deviation
0.60976
0.77322
0.72089
0.75291
0.68087
0.58103
0.81085
0.62036
0.56900
0.68622
0.68371
0.59768
0.60489
0.63039
0.71935
0.67974
0.67026
0.82050
0.73022
0.82050
0.73022
0.65165
0.68428
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7.ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ปีการศึกษา 2559

Descriptive Statistics
A1

N
315

A21

315

A22

315

A23

315

A24

315

totalA2

315

A31

315

A32

315

A33

315

totalA3

315

A41

315

A42

315

totalA4

315

A5

315

A6

315

A7

315

A8

315

A9

315

A10

315

TOTALA

315

Valid N(listwise)

315

Maen

4.4317
4.4667
4.5016
4.5524
4.4825
4.4937
4.5333
4.4698
4.5333
4.5080
4.4159
4.4571
4.4356
4.4889
4.4698
4.4159
4.4444
4.5714
4.5524
4.4867

Std.Deviation

0.68021
0.71025
0.65993
0.62812
0.66451
0.67722
0.68747
0.68761
0.68747
0.69032
0.80706
0.67760
0.74384
0.66942
0.73247
0.69236
0.69525
0.64131
0.62812
0.68626

319

ปีการศึกษา 2560
Descriptive Statistics
A1

N
314

A21

314

A22

314

A23

314

totalA2

314

A31

314

A32

314

A33

314

A34

314

A35

314

totalA3

314

A4

314

A5

314

A6

314

A7

314

A8

314

A9

314

TOTALA

314

Valid N(listwise)

314

Maen

4.5111
4.5206
4.5492
4.5175
4.5217
4.5746
4.4635
4.4286
4.4984
4.5619
4.5016
4.5143
4.5365
4.5302
4.4857
4.5841
4.5587
4.5223

Std.Deviation

0.67416
0.69716
0.63844
0.66451
0.67829
0.68885
0.78669
0.78834
0.70202
0.69928
0.73759
0.65493
0.64918
0.70137
0.67881
0.66419
0.62756
0.68936
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8.ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนิน
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารง
ราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ปีการศึกษา 2559
Descriptive Statistics
A1
A2
A3
A41
A42
A43
A44
totalA4
A51
A52
A53
totalA5
A61
A62
totalA6
A7
A8
A9
A10
TOTALA
Valid N(listwise)

N
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329

Maen
4.5529
4.5000
4.4765
4.5559
4.5441
4.5059
4.5324
4.5346
4.4589
4.5121
4.4235
4.4576
4.4879
4.5588
4.4904
4.3588
4.5912
4.6206
4.6059
4.5203

Std.Deviation
0.61937
0.73473
0.69302
0.69115
0.69201
0.73068
0.69690
0.70234
0.74195
0.68166
0.69344
0.70395
0.74950
0.69517
0.70923
0.72913
0.60033
0.59012
0.67660
0.68951

N
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328

Maen
4.5588
4.5059
4.4941
4.5824
4.5706
4.5588
4.5706
4.5894
4.6473
4.6618
4.6473
4.5265
4.6045
4.5588
4.6176
4.6500
4.6324
4.5810

Std.Deviation
0.61884
0.73470
0.69339
0.64879
0.65018
0.65586
0.65105
0.60778
0.58814
0.59254
0.58814
0.66244
0.61630
0.69517
0.59569
0.58332
0.64503
0.64501

ปีการศึกษา 2560
Descriptive Statistics
A1
A2
A3
A41
A42
A43
totalA4
A51
A52
A53
A54
A55
totalA5
A6
A7
A8
A9
TOTALA
Valid N(listwise)

321
ผลการประเมินระดับคุณภาพของนักเรียนตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
คาชี้แจง: ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินทักษะการสื่อสารของนักเรียนจากการเรียนรู้รูปแบบEIS แยกตามรายวิชา (ปรากฏดังเอกสาร หน้า 146) ดังนี้

321

ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ

สาเนาถูกต้อง

(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
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ภาคผนวก ช
รางวัลของครูและนักเรียนที่เกิดจากการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ปีการศึกษา 2559
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากงานสารสนเทศ ของโรงเรียนดารงรงราษฎร์สงเคราะห์ คัดเลือกและ
นาเสนอเฉพาะรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ดังนี้
รางวัลของครู
คาชี้แจง : รางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้ว ยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ ประกอบด้วย รางวัลที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS
และ รางวัลของครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS)
ระดับ
ชาติ

รางวัล
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
1.นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ด้านบริหารจัดการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระหว่างวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัด
นครนายก
2.นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ด้านวิชาการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระหว่าง
วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
3.นางสุพัตรา ถมยา
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ การประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระหว่างวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2559 ณ
โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ

สาเนาถูกต้อง

(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
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ระดับ

รางวัล

4.นางชญานิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระหว่างวันที่ 24 – 28 ธันวาคม
2559
ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
5.นางปิยพร ณ ลาปาง
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC
AWARDS) ระหว่างวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท
จังหวัดนครนายก
6.นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระหว่างวันที่ 24 – 28
ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
7.นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์
รางวัลครูต้นแบบผู้ส่งเสริมการจัดการการศึกษาบูรณาการการพัฒนาทักษะชีวิต
ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21
ภาค
รางวัลที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS
7 รางวัล 1.นางนาฎอนงค์ ทู้ไพเราะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
Contentbased.Instruction.Class Competition ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
1.นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองชนะเลิศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ การประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ
2.นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว
ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองชนะเลิศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สาเนาถูกต้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระหว่างวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมภูเขา
งามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
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ระดับ

รางวัล
3.นางสุพัตรา ถมยา
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองชนะเลิศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ การ
ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระหว่างวันที่ 24 – 28
ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
4.นางชญานิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองชนะเลิศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การ
ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระหว่างวันที่ 24 – 28
ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
5.นางปิยพร ณ ลาปาง
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองชนะเลิศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ การประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระหว่างวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2559 ณ
โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
6.นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองชนะเลิศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการการประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระหว่างวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2559 ณ
โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

รางวัลของนักเรียน
ระดับ
รางวัล
นานาชาติ 1.นางสาวชลันธร ดวงงา นางสาวรุ้งลาวันย์ ชาภักดี
2รางวัล
รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน International Science and
Engineering Fair (ISEF) ณ เมืองฟินิกซ์ มลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดังนี้ 1.1 First Place Special Award the Scientific Research Society of
Sigma Xi
1.2 Second Place Category in Animal Science
2.นางสาวคณิตา ร้องหาญแก้ว
รางวัลเหรียญเงิน การนาเสนอโครงงานการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่น
ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ
เยาว์ (International Conference of Youth Scientists : ICYS) ครั้งที่ 23 ณ
สาเนาถูกต้อง เมืองคลูชนาโปกา ประเทศโรมาเนีย
(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
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ชาติ
9รางวัล

รางวัล
1.นางสาวนิรัชพร อินต๊ะมอย นายยศกร เลิศรัตนคาม
นางสาววรวิพร อภิวงค์งาม
รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเภท นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์
เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์ทาความสะอาดนวมชกมวยด้วยสารนาโน ซิงค์ออกไซด์
2.นางสาววธิดาพร ธิยะคา นางสาวนัทมน ภัยราช
นายปิโยรส พฤทธิสัญจัย
รางวัลถ้วยพระราชทาน การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 7
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 29
สิงหาคม ถึง 1 กันยายน ๒๕59 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ประเภท นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์ทาความ
สะอาดนวมชกมวยด้วยสารนาโนซิงค์ออกไซดด์
3.นายภัคพล เปี้ยทาและ นายพันณรงค์ ธรรมตา
โล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอัน 2 การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ประจาปี 2559
4.นางสาวนัทธมน ภัยราช นางสาวธิดาพร ธิยะคา นายปิโยรส พฤทธิสัญจัย
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การพัฒนา
สารดูดซับในแผ่นรองซับอนามัยสาหรับสัตว์เลี้ยงจากยางมะกอกป่า การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขากายภาพ ค่ายเวที
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2559
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
5.นายปวเรศ ดอนเลย นายวทัญญู บุญเรือง นายธนากร ยอดคา รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลือบผิวด้วยกัมจากต้น
มะกอกป่าต่อการลดการเกิดสีน้าตาล และรักษาคุณภาพของผลลาไยในระหว่าง
ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ
การเก็บรักษา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาเนาถูกต้อง
สาขาชีวภาพ ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่
10-13 ตุลาคม สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและคณะ
(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว) วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
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รางวัล
6.นางสาวธิดาพร ธิยะคา นางสาวนัทธมน ภัยราช
นายปิโยรส พฤทธิสัญจัย
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66
ประจาปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคาร
ยิมเนเซียม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 29 – 31
มกราคม 2560
7.นายภูภัฏ ศรีสุวรรณ์ นางสาวศิริลักษณ์ สมฟองทอง
รางวัลเหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์
ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซียม 4-6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2560
8.นางสาววรกานต์ สุขเกษม นางสาวสริตา เครืออินตา
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4 – ม.
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559 ณ
ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิตและอาคารยิมเนเซียม 4-6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ระหว่าง วันที่ 29-31 มกราคม 2560
9.เด็กหญิงพรพัตรา พรราศีวัฒนา เด็กหญิงพรไพลิน สุขเกษม
เด็กหญิงอังค์วรา ช่วยสระนอก
รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลของสารสกัดจาก
สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน จากบ่อน้าพุร้อนต่อการเจริญเติบโตของผักปราบ การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาชีวภาพ ค่ายเวที
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2559
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ

สาเนาถูกต้อง

(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
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รางวัล
ภาค
1.นายปวริศ มะณีอ้าย นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน่
20รางวัล นางสาวรุง่ ทิวา กันแก้ว
รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
คาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่
66 ระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดลาปาง
2.นายณัฐชนน เหล็กทอง นายสรุจ ถีสูงเนิน
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ระหว่าง
วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2559
ณ จังหวัดลาปาง
3.เด็กชายภัชรพงศ์ อินทรีย์ เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ทองสุข
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่
13 – 16 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดลาปาง
4.เด็กชายพิทักษ์พงศ์ ศรีจุมปา เด็กชายมิ่งขวัญ ทิพย์ทอง
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Wedpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.
3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 13 – 16
ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดลาปาง
5.เด็กชายกฤตพจน์ ศรีวรรณรมย์ เด็กหญิงศรุตา บุญมา
เด็กหญิงศักยพร เบเหมี่ยทู
รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 13–16
ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดลาปาง
6.เด็กหญิงพรพัตรา พรราศีวัฒนา เด็กหญิงพรไพลิน สุขเกษม
เด็กหญิงอังค์วรา ช่วยสระนอก
รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาชีวภาพ การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา-สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อพวช. SST-NSM
Science Project เรื่อง “ผลของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินจากบ่อ
น้าพุร้อนต่อการเจริญเติบโตของผักปราบ”(มตช ๒๕) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติประจาปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ

สาเนาถูกต้อง

(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
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7.นางสาวธิดาพร ธิยะคา นางสาวนัทธมน ภัยราช
นางสาวปิโยรส พฤทธิสัญจัย
รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขากายภาพ การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา-สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อพวช.SST-NSM
Science Project
เรื่อง “การพัฒนาสารดูดซับในแผ่นรองซับอนามัยสาหรับ
สัตว์เลี้ยงจากยางมะกอกป่า”(มปก ๑๙) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจาปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8.นายวทัญญู บุญเรือง นายปวเรศ ดอนเลย นายธนกร ยอดคา
รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพ การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา-สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อพวช. SST-NSM
Science Project เรื่อง “ผลของการเคลือบผิวด้วยกัมจากต้นมะกอกป่าต่อการลด
การเกิดสีน้าตาลและรักษาคุณภาพของผลลาไยในระหว่างการเก็บรักษา”(มปช ๓๘)
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9.เด็กชายพีรพล สิงหา เด็กหญิงสุจิรา ดวงประเสริฐชัย
นางสาวอรุณวรรณ มุกดา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่
13–16 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดลาปาง
10.นายนายภูภัฏ ศรีสุวรรณ์ นางสาวศิริลักษณ์ สมฟองทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 13 – 16
ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดลาปาง
11.เด็กชายสราวุฒิ มณีฉาย เด็กชายจินตยุทธ ตานี
เด็กชายกิตติธัช ตันชัยสิริมณีกุล
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงการคอมพิวเตอร์ (Computer Project) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ประจาปี 2559 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2559
12.นางสาววรรษิตา พรมเลข นายดารากร สรรค์ประสิทธิ์
นายพลนิพัฒน์ ศรีแก้ว
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase )
ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงาน Thailand STEM Festival 2016.ภาคเหนือตอนบน
ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ
ของศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
สาเนาถูกต้อง
และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่
(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
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13.เด็กหญิงกิติวรา อ้ายแปง เด็กหญิงภารดี สลีสองสม
เด็กหญิงกนกพร บุญเรือง
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ประจาปี 2559 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2559
14.เด็กหญิงสุพรรษา ยามี เด็กหญิงณัฐชยา วรปัญญาสกุลชัย
เด็กหญิงมาริสา ยาแปงกู่
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ (Math Project) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ประจาปี 2559 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2559
15.นางสาววรรษิตา พรมเลข นายดารากร สรรค์ประสิทธิ์
นายพลนิพัฒน์ ศรีแก้ว
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ณ
ศูนย์สพเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ประจาปี 2559
16.เด็กหญิงศิริรัตน์ ชัยวุฒิ เด็กหญิงปาริฉัตต์ มาดี
เด็กหญิงอรุณวรรณ มุกดา
รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาชีวภาพ SST-NSM
Science Project เรื่อง “เสื่อระบายความร้อนสาหรับสัตว์เลี้ยงจากเจลยาง
มะกอกป่า”(มตป 03) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ.
2559
17.นางสาวจิดาภา ธรรมยอย นางสาวณิชนันทน์ สุนันทา นายศุภโชค ปินคา
รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพ SST-NSM
Science Project เรื่อง “ผลของสารสกัดแอสตาแซนธินจากเปลือกกุ้งต่อการ
ยับยั้งการเกิดสีน้าตาลบนเปลือกผลลิ้นจี่ ในระหว่างการเก็บรักษา”(มปช 34)
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ.2559
18.นางสาวนิชานาถ เพ็ชร์คล้าย นางสาวสุทิตา เมธาปัณณสกุลเลิศ
นางสาวฐิติพร ชมพาน
ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ
รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพการประกวด
สาเนาถูกต้อง
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา-สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อพวช. SSTNSM.Science.Project เรื่อง “ผลของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินใน
บ่อน้าพุร้อนต่อการเจริญเติบโตของวัชพืชน้าบางชนิด”(มปช ๓๓) เนื่องในงาน
(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว) สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
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19.นายสิทธิกร อุ่นติ๊บ นางสาวณัฐณิชา เทียมประเสริฐ
นางสาววริศรา ธรรมวงศ์
รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา-สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อพวช. SSTNSM.Science.Project.เรื่อง “การพัฒนาฟิล์มรักษาคุณภาพสับปะรดนางแลตัด
แบ่งชิ้นจากมันเทศ”(มปช 53) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี
พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20.นางสาวศรัญญา อินต๊ะวงค์ นางสาวธนาภา แก้ววงค์
นางสาวกนกวรรณ ดินดา รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

รางวัลของครูและนักเรียนที่เกิดจากการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ปีการศึกษา 2560
รางวัลของครู
ระดับ
รางวัล
นานาชาติ 1.นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร
2รางวัล
ครูที่ปรึกษานักเรียนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ระดับนานาชาติ
INTEL ISEF 2017 เรื่อง Bio-absorbent From spondias pinnata Gum for pet
pads สาขาวัสดุศาสตร์ (Material Science) ณ เมืองลอสแอนเจลิส มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤษภาคม 2560
2.นายเจนณรงค์ วงค์แสนศรี
ครูที่ปรึกษา นักเรียนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ระดับนานาชาติ
INTEL ISEF 2017 เรื่อง Spondias pinnata gum coating on longan fruits
can prolong their freshness during storage ในสาขาวิทยาศาสตร์พืช
(plant science) ณ เมืองลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤษภาคม 2560
ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ

สาเนาถูกต้อง
(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
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รางวัล
ชาติ
1.นางปิยพร ณ ลาปาง
18รางวัล
โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตร เข็ม
เชิดชูเกียรติ รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย รุ่นที่ 3 ประเภท
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเคมี ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ วันที่ 14 ตุลาคม 2560
2.นายสุทธิพงษ์ ใจแก้ว
รางวัลชนะเลิศ โครงงาน การพัฒนาถ้วยน้าผึ้งเทียมเพื่อการขยายรังของชันโรง
สาขา ชีววิทยา การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (The
Twentieth Young Scientist Competition: YSC 2018) มหกรรมประกวด
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561
3.นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล
รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education
Teacher Awards) ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4.นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร์
รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education
Teacher Awards) ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ การประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจาปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 ณ
โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
5.นางสุพัตรา ถมยา
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ การ
ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจาปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 ณ
โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ

สาเนาถูกต้อง
(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
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6.นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล
รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่าง
วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัด
นครนายก
7.นางสาวรัตนา ไชยเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ การประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจาปีการศึกษา
2560 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมภูเขางาม
รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
8.นางชญานิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์
รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ
ครั้งที่ 7 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 – 28กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม
2561 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
9.นายคงกฤช อะทะวงศ์
รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่าง
วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัด
นครนายก
10.นางบงกช บุญเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ การ
ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจาปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 ณ
โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ
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11.นางธัญกร กิตติจริยา
รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ การประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจาปีการศึกษา
2560 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมภูเขางาม
รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
12.นายเจนณรงค์ วงค์แสนศรี
รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ การประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจาปีการศึกษา
2560 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมภูเขางาม
รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
13.นางศิริลักษณ์ ค้ากายาน
รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ การประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจาปีการศึกษา
2560 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมภูเขางาม
รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
14.นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร
รับรางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2017 ในฐานะ
ผู้สนับสนุนเยาวชนในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ และมีผลงานที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เนื่องในวันวิทยาสาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2560
ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี วันที่ 21 สิงหาคม 2560
15.นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว
รางวัลที่ 1 เรื่อง การขยายรังขิงซันโรงด้วยถ้วยน้าผึ้งเทียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ณ วันที่ 9
มีนาคม 2561
16.นางสาวนาถยา อุตมา
รางวัลที่ 2 เรื่อง การประยุกต์ใช้ไฮโดรเจลจากยางไม้ในท้องถิ่นเพื่อควบคุมการ
ปลดปล่อยสารซาโปนินในการกาจัดหอยที่เป็นศัตรูพืชทางการเกษตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศ
ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ
ไทย ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561
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17.นายดุสิต แก้วหล้า นายเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร
นางสาวนาถยา อุตมา
รางวัลครูผู้นาการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สสวท.) ครั้งที่ 23 วันที่ 16 ตุลาคม 2560
18.นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล นายกัมปนาท ดอนลาว นายมนตรี บัดปัน
นายเกรียงไกร ธิดาเรือง
รางวัลครูผู้นาการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สสวท.) ครั้งที่ 23 วันที่ 16 ตุลาคม 2560
ภาค
1.นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล
13รางวัล
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภาคเหนือ จังหวัดกาแพงเพชร วันที่ 29 - 30 มกราคม 2561
2.นายคงกฤช อะทะวงศ์
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC
AWARDS) ระดับภาคเหนือ จังหวัดกาแพงเพชร วันที่ 29 - 30 มกราคม 2561
3.นางบงกช บุญเลิศ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ จังหวัดกาแพงเพชร วันที่ 29 - 30
มกราคม 2561
4.นายเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภาคเหนือ จังหวัดกาแพงเพชร วันที่ 29 - 30 มกราคม 2561
5.นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC
ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ
AWARDS) ระดับภาคเหนือ จังหวัดกาแพงเพชร วันที่ 29 - 30 มกราคม 2561
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รางวัล
6.นางสุพัตรา ถมยา
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ จังหวัดกาแพงเพชร วันที่ 29 - 30 มกราคม
2561
7.นางศิริลักษณ์ ค้ากายาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ จังหวัดกาแพงเพชร วันที่
29 ถึง 30 มกราคม 2561
8.นางชญานิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ
จังหวัดกาแพงเพชร วันที่ 29 - 30 มกราคม 2561
9.นางสาวรัตนา ไชยเลิศ
รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับ
ภาคเหนือ จังหวัดกาแพงเพชร วันที่ 29 - 30 มกราคม 2561
10.นางธัญกร กิตติจริยา
รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ
จังหวัดกาแพงเพชร วันที่ 29 - 30 มกราคม 2561
11.นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล นางสาวรัตนาพร ใจออน นายอัศวิน ธะนะปัด
รางวัลเหรียญเงิน การออกแบบกิจกรรมสะเต็ม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017
ภาคเหนือ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 กันยายน 2560
ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ
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12.นางรัชฎาภาณ์ ปัญญานวล นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว นางสุพัตรา ถมยา
รางวัลเหรียญทองแดง การออกแบบกิจกรรมสะเต็ม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 ภาคเหนือ ณ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 กันยายน 2560
13.นางนาฎอนงค์ ทู้ไพเราะ นางศิริลักษณ์ ค้ากายานนายเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี นาง
จินตนา แสนงานนางสุริวรรณ ประสม
รางวัลเหรียญทองแดง การออกแบบกิจกรรมสะเต็ม มัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017
ภาคเหนือ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 กันยายน 2560
รางวัลของนักเรียน

ระดับ
รางวัล
นานาชาติ 1.นางสาวธิดาพร ธิยะคา นางสาวนัทธมน ภัยราช
2รางวัล
นายปิโยรส พฤทธิสัญจัย
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ระดับนานาชาติ INTEL ISEF
2017 เรื่อง Bio-absorbent From spondias pinnata Gum for pet pads ใน
สาขาวัสดุศาสตร์ (Material Science) ณ เมืองลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 14 ถึง 19 พฤษภาคม 2560
2.นายวทัญญู บุญเรือง นายปวเรศ ดอนเลย นายธนกร ยอดคา
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ระดับนานาชาติ INTEL ISEF
2017 เรื่อง Spondias pinnata gum coating on longan fruits can
prolong their freshness during storage ในสาขาวิทยาศาสตร์พืช (plant
science) ณ เมืองลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ 14 ถึง
ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ
19 พฤษภาคม 2560
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ชาติ
1.นายเสฎฐวุฒิ บริสุทธิ์ นายณัฐกฤษ เทพจร นางสาวธนพร ไทยนุรักษ์
11รางวัล
นางสาวกนกอร วงษารัตน์ นางสาวน้าผึ้ง ปัญญา รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประเภทนวัตกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การพัฒนาสารติดหน้ากลองเพื่อ
หน่วงเสียงจากวัสดุในท้องถิ่นด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ ณ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่าง
วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560
2.นางสาวรุ่งรวี อินต๊ะวงค์ นางสาวกุลณัฐน์ จักรใจวงศ์ นางสาวเกวลิน เขื่อนแก้ว
รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวด
นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประเภทนวัตกรรมส่งเสริม
ด้านเกษตรกรรม ในระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การพัฒนาสมบัติของเม็ดบีทกาจัด
หอยศัตรูพืชในทางเกษตรจากพืชในท้องถิ่นด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ ณ วิทยาลัยนา
โนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560
3.นางสาวนัฐกาญจน์ พรหมมินทร์ นางสาวเมธาวี หลี่จา
นายนนวัฒน์ หลวงหาญ
รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รอบ best of the best ประจาปี 2560 ในงานประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท 43) ณ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมในการซ่อมรัง เพื่อใช้ในการกระตุ้นการสร้างพรอพอลิสของ
ชันโรง วันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2560
4.นางสาวน้าผึ้ง ปัญญา นายพิรชัช คชนิล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้า ประจาปี 2561 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 23
ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ
เมษายน 2561
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5.เด็กชายณฐนนท ไชยลังกา เด็กหญิงศักยพร เบเหมี่ยทู เด็กหญิงอาทิตยา แสงคา
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1
– ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ
ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ห้อง EAHT Wing ระหว่างวันที่ 11
ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2561
6.นายชนม์ณภัทร หลวงหาญ นางสาวนัฐกาญจน์ พรหมมินทร์
นางสาวเมธาวี หลี่จา รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ห้อง EAHT
Wing ระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2561
7.นางสาวนัฐกาญจน์ พรหมมินทร์ นางสาวเมธาวี หลี่จา
นายนนวัฒน์ หลวงหาญ รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องการศึกษาพฤติกรรมในการซ่อมรัง
เพื่อใช้ในการกระตุ้นการสร้างพรอพอลิสของชันโรง จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ อพวช.
8.เด็กชายณฐนนท ไชยลังกา เด็กหญิงอาทิตยา แสนคา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานนวัตกรรมสีเขียว ประจาปี
2560 (Youth Greenovation Awards 2017)ระดับประเทศ จัดโดยมูลนิธิพลัง
สร้างสรรค์ กลุ่ม ปตท. กับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระธรรมราชูปถัมภ์
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
9.เด็กชายพิทักษ์พงศ์ ศรีจุมปา เด็กชายมิ่งขวัญ ทิพย์ทอง
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1 –
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ
โรงเรียนปากเกร็ด ระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2561
10.นายธนายุทธ บุญช่วย นางสาวชนิตา รัตนวิริยะชัย นายครินทร์ สุริวงศ์
นางสาวอรธนา เรืองวิลัย นางสาวขวัญเรือน สมคิด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี
ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประเภทนวัตกรรมเชิงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใน
ระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์บาบัดกลิ่นปัสสาวะด้วยไททาเนียมได
ออกไซด์(Tio2) ณ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม
ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ
2560
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11.นางสาวศิริวรรณ แก้วธิวงค์ นางสาวณิชาภัทร รอดเจริญ
นายเกษมสันต์ มาลานัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดนวัตกรรมนา
โนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประเภทนวัตกรรมส่งเสริมด้านเกษตรกรรม
ในระดับมัธยมศึกษา เรื่อง ผลการใช้สารสกัดจากเครือฝอยทองร่วมกับนาโนซิงค์ออก
ไซด์ต่อการป้องกันการเข้าทาลายของหนอนเจาะขั้วผลและคุณภาพของผลลาไยใน
ระยะก่อนการเก็บเกี่ยว ณ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 21 – 22
สิงหาคม 2560
ภาค
1.เด็กชายณฐนนท ไชยลังกา เด็กหญิงศักยพร เบเหมี่ยทู
16รางวัล
เด็กหญิงอาทิตยา แสงคา รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดกาแพงเพชร ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560
2.เด็ดชายพิทักษ์พงศ์ ศรีจุมปา เด็กชายมิ่งขวัญ ทิพย์ทอง
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web
Editor ม.1 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัด
กาแพงเพชร ระหว่างวันที่ 13 ถึง15 ธันวาคม 2560
3.นายฉันทัช พิทักษ์ นายธนกฤต อุตตมา
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง โครงงานเรื่อง ถังปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบรากลอย
อัตโนมัติ การประกวดโครงการงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ คณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 ถึง 19 สิงหาคม 2560
4.เด็กชายภานุวิชญ์ ดวงสนิท เด็กหญิงภารดี สลีสองสม
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64
ณ จังหวัดกาแพงเพชร ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560
5.นายพัชระ สืบขวัญ นายศุภกร แก้วประการ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4 – ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดกาแพงเพชรระหว่าง
ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560
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6.นายชนาธิป คาจันทร์ นางสาวณปาภัช กันธิยะ นางสาวสุวิชญา แปงนุจา
รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4 – ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดกาแพงเพชร ระหว่างวันที่
13 ถึง 15 ธันวาคม 2560
7.นายชนม์ณภัทร หลวงหาญ นางสาวนัฐกาญจน์ พรหมมินทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัด
กาแพงเพชร ระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 ธันวาคม 2560
8.นางสาวรังสิมา แปงปัน นางสาวพิชชาภา แสนเหล็ก
นางสาวบุญชนิตา บุญรสศักดิ์ รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานสะเต็ม
ศึกษา Student STEM Project Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017
ภาคเหนือ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 กันยายน 2560
9.เด็กชายสันติภาพ พรอิทธิกิจ เด็กชายสงกรานต์ สมเพชร
เด็กชายธีรทีปต์ บุญเลิศ รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน IPST Link
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน Thailand STEM Festival and ASEAN
Academic Symposium 2017 ภาคเหนือ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 6 กันยายน 2560
10.เด็กชายภัชรพงศ์ อินทรีย์ เด็กชายพิทักษ์พงศ์ ศรีจุมปา
รางวัลเหรียญทอง การประกวดออกแบบโปสเตอร์อาเซียน ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น งาน
Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017
ภาคเหนือ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 กันยายน 2560
11.นางสาวสุรีย์วรรณ อุปป้อ นางสาวศิรินทิพย์ แข่งขัน
นางสาวกาญจนา กาบแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM
Project Contest) ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย งาน Thailand STEM
Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 ภาคเหนือ
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 กันยายน 2560
ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ
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12.เด็กหญิงกานต์ธิดา ไชยรังสี เด็กหญิงมาริษา วงค์เขียว
เด็กหญิงพรลาภิน หล้าอินถา
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงเชิงสะเต็ม STEM Showcase ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น งาน.Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium
2017 ภาคเหนือ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 6 กันยายน 2560
13.นายชัชชัย ฟองสมุทร นางสาวณัฐธิดา พันดอยแดน
นางสาวณัฐรณีย์ เทียนแก้ว
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการแข่งขันการแสดงเชิงสะเต็ม STEM Showcase
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน.Thailand STEM Festival and ASEAN
Academic Symposium 2017 ภาคเหนือ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 6 กันยายน 2560
14.เด็กชายเจษฎาพงษ์ ตันชัยสิริมณีกุล เด็กชายพงศ์ศิริ ลือสุวรรณ์
เด็กหญิงภารดี สลีสองสม รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา
(Student STEM Project Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน Thailand
STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 ภาคเหนือ ณ โรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 6 กันยายน 2560
15.นางสาววรรณกานต์ นวลสุข นางสาวญาสุมินทร์ กาใจยา
นางสาวอรนุช จันทโปแว่น นางสาวมุทิตา ธุวะคา
นายกิตติศกั ดิ์ ธรรมวงค์ นางสาววรรษิตา พรมเลข รางวัลเหรียญเงิน การประกวด
สิ่งประดิษฐ์เชิงสะเต็ม STEM Invention Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest) ระดับ
มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย งาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic
Symposium 2017 ภาคเหนือ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 6 กันยายน 2560
16.นายสราวุฒิ มณีฉาย นายกรบัลลังก์ ศรีปุริ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดออกแบบโปสเตอร์อาเซียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย
งาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017
ภาคเหนือ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 กันยายน 2560
ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ

สาเนาถูกต้อง
(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
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ภาคผนวก ซ
ภาพการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ปีการศึกษา 2559
1.กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ

สาเนาถูกต้อง
(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์

343
กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนครูไทย(การ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS)

กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบบูรณาการการเรียนการสอนEIS

2.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน

กิจกรรมย่อยจัดแสดงผลงานนักเรียนและครูในการประชุมระดับจังหวัด ภาคและประเทศ

ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ

สาเนาถูกต้อง
(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์

344

กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันและการนาเสนอผลงานเพื่อการประกวดแข่งขัน

ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ

สาเนาถูกต้อง
(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์

345

ปีการศึกษา 2560
1.ส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน

กิจกรรมย่อยจัดกิจกรรมแสดงผลงานครูนักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ

สาเนาถูกต้อง
กิจกรรมย่อยการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้
(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
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2.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

กิจกรรมย่อยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนครูไทย(การ Coaching ครูในการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS)

ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ

สาเนาถูกต้อง
(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์

347

กิจกรรมย่อยค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบบูรณาการการเรียนการสอนEIS

ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ

สาเนาถูกต้อง

กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรกับสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย สถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยที่ทาMOU
ทั้งในและต่างประเท

(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์

348

การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบEIS

ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ

สาเนาถูกต้อง
เป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนต่างๆทีเ่ ข้ามาศึกษาดูงานและเชิญเป็นวิทยากรภายนอกตามที่มหี นังสือเชิญ

(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
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ภาคผนวก ฌ
รายชื่อครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS

ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ

สาเนาถูกต้อง
(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์

350

ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ

สาเนาถูกต้อง
(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์

351

ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ

สาเนาถูกต้อง
(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์

352
ครูผู้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559
ครูคณิตศาสตร์
1 นางสาวจิรภรณ์ แซ่ตั้ง
2 นางจิ้นตนา แสนงาย
3 นายปรีชา ขันทกาญจน์
4 นางกุสธิดา สกุลแก้วพิทักษ์
5 นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล
6 นายวีระเล็ก ถาวรจตรวัฒน์
7 นางกรณ์อนงค์ เขื่อนแก้ว
8 นางสาวสุนทรี ภีระ
9 นางธัญกร กิตติจริยา
10 นางเกษณี อุทธิยา
11 นางชญานิ่น อดุลย์ฐานานุศักดิ์
12 นางสาวรัตนา ไชยเลิศ
13 นายเสกสรรค์ อาษายศ
14 นางสาวทิพย์วรรณ กันติ๊บ
15 นางกุลลดา พัวพันพัฒนา
16 นายมนตรี บัดปัน
17 นายกัมปนาท ตอนลาว
18 นายเกรียงไกร ธิดาเรื่อง
19 นางเศรีอวรรณ์ ตุ้ยต๋า
20 นางสุริวรรณ ประสม
21 นางสาวสุภกานต์ สุรัตน์
22.นางรัตนาภรณ์ ไซสวัสดิ์

ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ

สาเนาถูกต้อง
(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์

ครูวิทยาศาสตร์
1 นางศิริสักษณ์ ค้ากายาน
2 นางสุพัตร ทัพธานี
3 นางสายสุนีย์ ฝั้นกัอ
4 นางจินตณี ยมภักดี
5 นางประกาย เลิศรัตนคาม
6 นายตุสิต แก้วหล้า
7 นายมญ ศรีชัติย์
8 นายจาเนิน แสนงาย
9 นายพูลทรัพย์ เผ่าดี
10 นายศิลา เฉียบแหลม
11 นางปียพร ณ สาปาง
12 นางแสงระวี มีโสภา
13 นางนาฎอนงค์ ทู้ไพเราะ
14 นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว
15 นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อ
16 นายเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี
17 นางสาวเยาวเรศ โอดเทิง
18 นายคงกฤช อะทะวงศ์
19 นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร
20.นางนงเยา เนียมแสง
21.นายพินิจ ราชตา
22.นางสาวรจนา ขัติยศ
23.นางอารี มาลา
24.นางเรณู ชมจุรัย
ครูคอมพิวเตอร์
1 นางสุพัตรา ถมยา
2 นางสาวรัตนาพร ใจออน
3 นางกวีวรรณ เดชปักษ์
4 นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร
5.นางบงกช บุญเลิศ
6.นายคมเพชร อิ่นสุวรรณ
7.นายชาตรี โถแก้ว
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ครูผู้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบEIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560
ครูคณิตศาสตร์
1. นางสาวจิรภรณ์ แซ่ตั้ง
2. นางจินตนา แสนงาย
3. นายปรีชา ขันทกาญจน์
4. นางกุลธิดา สกุลแก้วพิทักษ์
5. นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล
6. นายวีระเล็ก ถาวรจตรวัฒน์
7. นางกรณ์อนงค์ เขื่อนแก้ว
8. นางสาวสุนทรี ภีระ
9. นางธัญกร กิตติจริยา
10. นางเกษณี อุทธิยา
11. นางชญานิ่น อดุลย์ฐานานุศักดิ์
12. นางสาวรัตนา ไชยเลิศ
13. นายเสกสรรค์ อาษายุศ
14. นางสาวทิพย์วรรณ กันตี้บ
15. นางกุลลดา พัวพันพัฒนา
16. นายมนตรี บัดปัน
17. นายกัมปนาท ดอนลาว
18. นายเกรียงไกร ธิดาเรือง
19. นางเศรีอวรรณ์ ตุ้ยต๋า
20. นางสุริวรรณ ประสม
21. นางสาวสุภกานต์ สุรัตน์
22.นางรัตนาภรณ์ ไซสวัสดิ์

ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ

สาเนาถูกต้อง
(นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์

ครูวิทยาศาสตร์
1. นางศิริสักษณ์ ค้ากายาน
2. นางสุพัตร ทัพธานี
3. นางสายสุนีย์ ฝั้นนกัอ
4. นางจินตณี ยมภักดี
5. นางประกาย เลิศรัตนคาม
6. นายดุสิต แก้วหล้า
7. นายมญ ศรีชัติย์
8. นายจาเนิน แสนงาย
9. นายพูลทรัพย์ เผ่าดี
10. นายศิลา เฉียบแหลม
11. นางปียพร ณ สาปาง
12. นางแสงระวี มีโสภา
13. นางนาฎอนงค์ ทู้ไพเราะ
14. นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว
15. นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อ
16. นายเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี
17. นางสาวเยาวเรศ โอดเทิง
18. นายคงกฤช อะทะวงศ์
19. นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร
20.นางนงเยา เนียมแสง
21.นายพินิจ ราชตา
22.นางสาวรจนา ขัติยศ
23.นางเรณู ชมจุรัย
ครูคอมพิวเตอร์
1. นางสุพัตรา ถมย
2. นางสาวรัตนาพร ใจออน
3. นางกวีวรรณ เดชปักษ์
4. นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร
5.นางบงกช บุญเลิศ
6.นายคมเพชร อิ่นสุวรรณ
7.นายชาตรี โถแก้ว

354

ภาคผนวก ญ
เอกสารหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน
การนาผลการวิจัยและพัฒนาไปปฏิบัติและเผยแพร่
1.เผยแพร่ น ำเสนอให้ กับ คณะผู้ บ ริห ำรและครู ที่เ ข้ำ มำศึ ก ษำดูงำนด้ ำนกำรบริห ำรงำนวิช ำกำร
ได้น ำเสนอผลกำรดำเนิน กำรและผลกำรประเมิน โครงกำรพัฒ นำทักษะกำรสื่ อสำรภำษำอังกฤษ
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียน ดำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย ในทุกครั้ง
ที่
1

หน่วยงาน/โรงเรียน

จังหวัด

จานวน ดู
เรื่องที่มาศึกษาดูงาน
งาน (คน)
3
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน EIS

โรงเรียนสำรภี
พิทยำคม
โรงเรียนสันกำแพง

เชียงใหม่
เชียงใหม่

20

โรงเรียนประเทียบ
วิทยำทำน
โรงเรียนบุญวำทย์
วิทยำลัย

สระบุรี

90

กำรบริหำรวิชำกำรและ
ยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ลำปำง

18

กำรบริหำรงำน 5 ฝ่ำย

สตูล

40

กำรจัดระบบกำรเรียนกำรสอน

6 โรงเรียนสตรีระนอง

ระนอง

42

กำรพัฒนำบุคลำกรในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

7 โรงเรียนนครสวรรค์

นครสวรรค์

15

กำรบริหำรวิชำกำร

2
3
4

5

โรงเรียนพิมำนพิทยำ
สรรค์

วันที่ศึกษาดูงาน
26 พฤษภำคม
2560
23 สิงหำคม
2560
17 มกรำคม
2561
24 ส.ค. 61
09.00 น. เป็นต้น
ไป
6 ธ.ค. 61
10.00 น. เป็นต้น
ไป
6 ธ.ค. 61
08.00 – 10.30
น.
30พ.ย.61 11.0014.00

ขอรับรองว่ำข้อมูลเป็นควำมจริงทุกประกำร

สาเนาถูกต้อง
(นำยส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์

355

ขอรับรองว่ำข้อมูลเป็นควำมจริงทุกประกำร

สาเนาถูกต้อง
(นำยส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์

356
2.รับเชิญเป็นวิทยำกรเกี่ยวกับจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EISปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน 2 ครั้ง

356

ขอรับรองว่ำข้อมูลเป็นควำมจริงทุกประกำร

สาเนาถูกต้อง
(นำยส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์

357
3.จัดส่งไปให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 เพื่อเผยแพร่ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัด

357

ขอรับรองว่ำข้อมูลเป็นควำมจริงทุกประกำร

สาเนาถูกต้อง
(นำยส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์

358

4.จัดส่งไปให้ประธำนสมำพันธ์รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 เพื่อเผยแพร่ไปยังสมำชิกสมำพันธ์ต่อไป

358

ขอรับรองว่ำข้อมูลเป็นควำมจริงทุกประกำร

สาเนาถูกต้อง

(นำยส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์

359
5.เผยแพร่ใน Web site ของโรงเรียนและได้รับควำมสนใจจำกจำกผู้บริหำรและคณะครูที่สนใจด้ำน
กำรประเมินโครงกำรจำกโรงเรียนต่ำงๆ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่อื่นๆ โดยติดต่อขอคำแนะนำ ผู้
ประเมินได้แนะนำและให้แนวทำงในกำรประเมินโครงกำรให้กับผู้ที่สนใจเป็นที่เรียบร้อย

ขอรับรองว่ำข้อมูลเป็นควำมจริงทุกประกำร

สาเนาถูกต้อง
(นำยส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์

360
6.เผยแพร่ใน Web site ครูบ้ำนนอก ได้รับควำมสนใจโดยมีผู้เข้ำมำศึกษำและเยี่ยมชมจำนวนมำก

ขอรับรองว่ำข้อมูลเป็นควำมจริงทุกประกำร

สาเนาถูกต้อง
(นำยส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์

361

ขอรับรองว่ำข้อมูลเป็นควำมจริงทุกประกำร

สาเนาถูกต้อง
(นำยส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์

362

ประวัติผู้ประเมิน
ชื่อ-สกุล
ศุภรินทร์ พรมรินทร์
วัน เดือน ปี เกิด 8 พฤศจิกายน 2518
ประวัติการศึกษา ปีการศึกษา 2529 ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันกลาง อ.เมือง จ.เชียงราย
ปีการศึกษา 2535 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย
ปีการศึกษา 2540 ครุศาสตร์ สาขาวิชา เคมี
(นักศึกษาทุนตามโครงการคุรุทายาท ทุนจังหวัดเชียงราย )
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ปีการศึกษา 2549 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา
ประสบการณ์
2540 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
สังกัดสานักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2543 อาจารย์ 1 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2548 อาจารย์ 1 โรงเรียนมัธยมบ้านทาเนียบ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2550 รองผู้อานวยสถานศึกษา โรงเรียนพนมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2552 รองผู้อานวยสถานศึกษา โรงเรียนไชยาวิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2554 รองผู้อานวยสถานศึกษา โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
2556 รองผู้อานวยสถานศึกษา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2558- รองผู้อานวยสถานศึกษา โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
ปัจจุบัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

363
รางวัลและความภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา
รายการ
2561
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ชนะเลิศ เหรียญทอง
รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
2561
โรงเรียนสร้างสรรค์สะเต็มศึกษา Creative STEM School Awards
ในงานThailand Festival 2018
2560
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศ เหรียญทอง
รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ด้านวิชาการ
2560
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนตามโครงการมาตรฐานสากล OBECQA
2559
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทอง รองผู้อานวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ด้านวิชาการ
2559
ผู้นาเสนอผลงาน Inovative QAMS 4.0 Symposium การยกระดับศักยภาพ
เพื่ อ พั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา การประชุ ม IQA
FORUM ครั้งที่ 1 ภายใต้งาน EDUCA 2017 ณ ศูนย์ประชุม เมืองทองธานี
2557
ผู้ เสนอโครงการและรั บผิ ดชอบโครงการโรงเรีย นเครื อ ข่ ายซั มซุ ง สร้างพลั ง
การเรี ย นรู้ สู่ อ นาคตปี 2557 (โครงการSamsung Smart Learning Center)
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม รับทุนการสนับสนุนงบประมาณดาเนินการ
จากบริษัทซัมซุง
2557
ระดับชาติ ผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านสารเสพติด (TRC.VB Harm
Prevention) ปีการศึกษา 2557
2557
ได้รับคัดเลือกเพื่อรับเงินสนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาจากโครงการ
โรงเรียนในฝัน ด้านการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices ) ปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ด้านการบริหารจัดการ
2556
ระดับชาติ ผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านสารเสพติด (TRC.VB Harm
Prevention) ปีการศึกษา 2556
2552
ผู้เสนอโครงการและรับผิดชอบโครงการโครงการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรม 7ส3ซ โรงเรียนไชยาวิทยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2552-2553 รับทุนการสนับสนุนงบประมาณ
ดาเนินการจาก สสค.

