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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 ป ป์ (CIPP Model)
โดยมีวัตถุประสงค์การประเมิน ประกอบด้วย 1) เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม 2) เพื่อประเมิน
ด้านปัจจัยนาเข้า 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ และ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ ใช้ ในการประเมิ น ครั้ ง นี้ แยกตามขั้ น ตอนการประเมิ น ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ จานวน 27 คน คณะกรรมการดาเนินโครงการ จานวน 21 คน
ครูผู้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัด การเรียนรู้
รู ป แบบEIS ปี ก ารศึ ก ษา 2559 จ านวน 53 คน ปี ก ารศึ ก ษา 2560 จ านวน 52 คน นั ก เรี ย น
ปีการศึกษา 2559 จานวน 318 คน และปีการศึกษา 2560 จานวน 317 คน ผู้ปกครองของนักเรียน
ปีการศึกษา 2559 จานวน 318 คน และปีการศึกษา 2560 จานวน 317 คน
ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้ น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการประเมิน ครั้งนี้ เป็น แบบสอบถามและแบบรวบรวมผลการประเมิน มี จานวน 10 ฉบับ
เก็บ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ างและน ามาวิเคราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ ส ถิ ติค่ าเฉลี่ ย เลขคณิ ต ( X ) ,
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการประเมินโครงการในแต่ละด้านดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ มาก ถื อ ว่ า ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ได้ ค ะแนนรวม 9.0 จากคะแนนเต็ ม 10 โดยตั ว ชี้ วั ด
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
คือ ความสอดคล้องของกิจกรรมของโครงการกับโครงการปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากที่สุด
ส่วนความต้องการจาเป็น อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด
2.ด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการกับโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจั ดการเรีย นรู้รู ป แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์ส งเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้คะแนนรวม 8.40 จากคะแนนเต็ม 10
โดยตัวชี้วัดความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนอยู่ในระดับมาก
และมีค่าเฉลี่ย สูงที่สุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมและความชัดเจนของวิธีการดาเนินกิจกรรม
อยู่ในระดับ มาก ส่ วนจ านวนและคุณ ภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมากเช่นกันและมี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด
3. ผลการประเมิ นความเหมาะสมของกระบวนการดาเนิน โครงการกับ โครงการ
พัฒ นาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา
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2560 อยู่ ในระดั บ มากเช่น กั น และพบว่า ปี ก ารศึก ษา 2560 มี ค่ าเฉลี่ ยความเหมาะสมสู งกว่าปี
การศึกษา 2559 เมื่อแยกเป็นรายปีการศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า การดาเนินงาน(Do) อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
คือ การวางแผน (Plan) อยู่ในระดับมาก ส่วนการนาผลไปปรับปรุงพัฒนา(Action) อยู่ในระดับมาก
เช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณา
รายข้อ พบว่า การดาเนินงาน (Do) อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ การ
วางแผน (Plan)และการติ ดตามประเมิน ผล (Check) อยู่ในระดับ มาก ส่ วนการน าผลไปปรับ ปรุง
พัฒนา(Action) อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด
4. ผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
ดังนี้
4.1 ผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559
โดยภาพรวม โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กาหนด เมื่อพิจารณาแยกกิจกรรมตามโครงการ
พบว่า มีกิจกรรมหลักตามโครงการจานวน 3 กิจกรรมหลัก บรรลุวัตถุประสงค์ จานวน 3 กิจกรรม
หลั ก คิดเป็ น ร้อยละ 100 และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม โครงการบรรลุ วัตถุประสงค์ เมื่อ
พิจารณาแยกกิจกรรมตามโครงการ พบว่า กิจกรรมหลักตามโครงการจานวน 2 กิจกรรมหลัก บรรลุ
วัตถุประสงค์ จานวน 2 กิจกรรมหลัก คิดเป็นร้อยละ 100
4.2 ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และพบว่าปีการศึกษา
2560 มีระดับ คุณ ภาพสู งกว่าปี การศึกษา 2559 เมื่อแยกเป็นรายปีการศึกษา พบว่า ปีการศึกษา
2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า ใช้คาศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ใช้ประโยคตาถาม
สั้ น ๆง่ายๆในการสนทนา ตั้งคาถาม ให้ นั กเรียนตอบ อยู่ในระดับ มากส่ ว นส่ งเสริม นัก เรียนแสดง
ความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด และปีการศึกษา 2560
โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า ใช้คาศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดรองลงมา คือ ใช้ประโยคตาถาม
สั้นๆง่ายๆในการสนทนา ตั้งคาถาม ให้นักเรียนตอบ อยู่ในระดับมาก ส่วนส่งเสริมนักเรียนนาเสนอ
งานเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด และด้านรางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรม
การเรีย นรู้เพื่ อพั ฒ นาทั กษะการสื่ อสารภาษาอั งกฤษด้ว ยการจั ดการเรียนรู้รูป แบบ EIS ได้รับ ปี
การศึกษา 2559 จานวน 32 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 30.19 ปีการศึกษา 2560 จานวน 59 รางวัล
คิดเป็นร้อยละ 54.63 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
ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดและปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุดเช่นกัน และพบว่า ปีการศึกษา 2560 มีระดับคุณภาพสูงกว่าปีการศึกษา 2559 เมื่อแยก
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พิจ ารณาเป็ น ปี การศึกษา พบว่า ปี การศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุ ด เมื่อแยก
พิจ ารณารายระดับ ชั้น พบว่า ม.5 ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมากที่สุ ดและมีค่าเฉลี่ ยสูงที่ สุ ด
รองลงมา คือ ม.4 ปี การศึกษา 2559 อยู่ ในระดับมากที่ สุ ดเช่นกัน ส่ ว น ม.1 ปีการศึกษา 2559
อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
แยกพิจารณารายระดับชั้น พบว่า ม.5ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้นเป็น ม.6 ปีการศึกษา 2560 อยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด และมี ค่ าเฉลี่ ย สู งที่ สุ ด รองลงมา คื อ ม.4 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 เลื่ อ นชั้ น เป็ น ม.5
ปี การศึ กษา 2560 อยู่ ในระดับ มากที่ สุ ดเช่นกั น ส่ ว น ม.2 ปีก ารศึกษา 2559 เลื่ อนชั้ นเป็น ม.3
ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด
เมื่อแยกตามทักษะการสื่อสาร ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน และพบว่าปีการศึกษา 2560 มีระดับ
คุณภาพสูงกว่าปี การศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยก
พิ จ ารณาตามทั ก ษะการสื่ อ สาร พบว่า การฟั ง -เข้ า ใจและปฏิ บั ติ ต าม อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด และ
มีค่าเฉลี่ย สูงที่สุ ด รองลงมา คือ การพูด -การสื่อสาร/ถามตอบในห้ องเรียน อยู่ในระดับมากที่สุ ด
เช่นกัน ส่วนการนาเสนอ/เน้น การพูด อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด และปีการศึกษา 2560
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาตามทักษะการสื่อสาร พบว่า การฟัง -เข้าใจและ
ปฏิบัติตาม อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การพูด -การสื่อสาร/ถามตอบใน
ห้ องเรี ย น อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ส่ ว นการน าเสนอ/เน้ น การพู ด อยู่ในระดั บ มากที่ สุ ด เช่ น กัน และ
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
ส่วนด้านนักเรียนได้รับรางวัลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ปีการศึกษา 2559 คิดเป็นร้อยละ 1.73 ปีการศึกษา 2560 คิดเป็น
ร้อยละ 1.99 โดยปีการศึกษา 2560 นักเรียนได้รับรางวัลมากกว่าปีการศึกษา 2559
4.4 ผลผลิ ต ด้ า นความพึ ง พอใจของครู นั ก เรี ย น ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้ว ยการจั ดการเรี ย นรู้ รู ป แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์ส งเคราะห์ จังหวัด เชี ยงราย พบว่ า
ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดเช่นกัน และพบว่า ปีการศึกษา 2560 ระดับความพึงพอใจสูงกว่าปีการศึกษา 2559 โดยผล
การประเมินความพึงพอใจเป็นไปในทิศทางเดีย วกัน โดยปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด เมื่ อ แยกพิ จ ารณาตามกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล พบว่ า ความพึ ง พอใจของผู้ ป กครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจของครูที่มี ต่อการดาเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่ สุดเช่นกัน
ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดาเนินโครงการ อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด และ
ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาตามกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล พบว่า
ความพึงพอใจของผู้ ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการ
อยู่ ในระดับ มากที่สุ ดและมีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุ ด รองลงมา คือ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดาเนิ น
โครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดาเนินโครงการ อยู่ในระดับ
มากที่สุดเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด

ง

ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผ่าน
เกณฑ์ การประเมิ น ได้ค ะแนนรวม 93.40 จากคะแนนเต็ม 100 เมื่ อแยกเป็ น รายตั ว ชี้วัด พบว่า
ผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด โดยผลผลิตของโครงการ ได้คะแนนสูงสุดคือ 60 จากคะแนนเต็ม 60 รองลงมา
คือ กระบวนการ ได้คะแนน 16 จากคะแนนเต็ม 20, สภาพแวดล้อม และปัจจัยนาเข้า ได้คะแนน 8.4
จากคะแนนเต็ม 10 ตามลาดับ

