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สนองกลยทุธศาสตร์ท่ี 1    การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลกัการและเหตุผล 

จากหลกัการศึกษาตามพ.ร.บ.แห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 2545 ดงัน้ี    มาตรา 8(2) ให้
สังคมมีส่วนร่วมจดัการศึกษาและ(3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่ง ต่อเน่ือง  โดย
มีแนวทางการจดัการศึกษาตามมาตรา 22...กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตาม
ธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ  มาตรา24(5) สถานศึกษาและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้ส้อน
จดับรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวก เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบ
รู้ รวมทั้งสามารถใชก้ระบวนการวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งน้ีผูเ้รียนและผูส้อนอาจเรียนรู้
ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการ ประเภทต่างๆ  และมาตรา 30 ใหส้ถานศึกษาตอ้ง
พฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  ตามนโยบาย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายชินวรณ์  บุญยะเกียรติ ) ใหจ้ดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ดว้ยภาษาองักฤษ เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาสู่สากล และจากการด าเนินงานโครง การหอ้งเรียนบูรณาการภาษา องักฤษกบั
วชิาวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบ EIS (English for Integrated Studies) 
นอกจากจะส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถแสดงออก ซ่ึงทกัษะการใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งดี และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน วทิย ์– คณิต – องักฤษ สูงข้ึนอยา่งชดัเจนแลว้ ผูส้อนท่ีไม่เคยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือการเรียน
การสอนมาก่อน สามารถใชภ้าษาองักฤษส่ือสารและสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากเหตุผลดงักล่าวโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จึงท าโครงการหอ้งเรียน EIS ในปีการศึกษา 2554  
ทั้งน้ีเพื่อพฒันาความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นนกัเรียนชั้นยอด และยกระดบัการเรียนดา้น
ภาษาองักฤษของนกัเรียนใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นการเตรียมประชากรรุ่นใหม่สู่
ประชาคมโลกในอนาคตต่อไป   
 
2.  จุดประสงค์ 

2.1  นกัเรียนท่ีเรียนหอ้งเรียน EIS มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบันกัเรียน 
ปกติทัว่ไป  



2.2  นกัเรียนมีความสามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  
2.3  ครูท่ีสอนหอ้งเรียน EIS มีความรู้ ทกัษะ เทคนิคการจดัการเรียนการสอนดว้ยภาษาองักฤษ 

3 เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.1.1 นกัเรียนท่ีเรียนหอ้งเรียน EIS มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบั 

นกัเรียนปกติทัว่ไป  
3.1.2 นกัเรียนมีความสามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารอยา่งมัน่ใจ  
3.1.3 ครูท่ีสอนหอ้งเรียน EIS มีความรู้ ทกัษะ เทคนิคการจดัการเรียนการสอนดว้ย 

ภาษาองักฤษอยา่งมัน่ใจ 
3.2  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.2.1 นกัเรียนท่ีเรียนหอ้งเรียน EIS มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบั 
นกัเรียนปกติทัว่ไป ร้อยละ 5 

3.2.2 นกัเรียนมีความสามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารไดอ้ยา่งมัน่ใจร้อยละ 100
  

3.3.3 ครูท่ีสอนหอ้งเรียน EIS มีความรู้ ทกัษะ เทคนิคการจดัการเรียนการสอนหอ้งเรียน  
EIS ในรายวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ไดร้้อยละ 90 
4.  กจิกรรมรายละเอยีด 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ ระยะเวลา 
ปฏิบติั 

ผูรั้บผดิชอบ 
เงิน

งบประมาณ 
เงิน 
อ่ืน ๆ 

1.  เขียนโครงการ/ขออนุมติั 
2.  แต่งตั้งคณะท างาน 
3.  ประชุมมอบหมายภารกิจและ
ก าหนดแผนการปฏิบติังาน 
4.  ด าเนินการตามแผน 
    4.1  ปรับความรู้พื้นฐาน 
    4.2  เรียนภาษาองักฤษนอกเวลา 
    4.3  ทศันศึกษาดูงานในประเทศ 
    4.4  ค่ายวชิาการ 
    4.5  การน าเสนอผลงาน EIS 

 
 
 
 
 

43,200 
81,000 
54,000 
81,000 
20,054 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มี.ค. 52 
มี.ค. 52 
มี.ค. 52 
 
 
21-23 พ.ค. 54 
จนัทร์, ศุกร์ 
14-16 ต.ค. 54 
2-4 ธ.ค. 54 
27-28 ม.ค.55 

ผูจ้ดัการโครงการ 
คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร 
 
 
นางสาววไลกิต์ิ สระแกว้ 
นายประสิทธ์ิ ไชยกาล 
นายค าดี ขินานา 
นางพวงเพชร ศรีคิรินทร์ 
นายวฒิุนนท ์วมิลศิลป์ 

รวม 279,254  มี.ค. 54–ม.ค.55 คณะกรรมการบริหาร 



 
5.  การประเมินผล 

วตัถุประสงคข์องโครงการ ตวับ่งช้ี เคร่ืองมือท่ีใชว้ดั 

1.  นกัเรียนท่ีเรียนหอ้งเรียน EIS 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่
นกัเรียนปกติทัว่ไป  

ค่าคะแนนเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แบบทดสอบ 

2.  นกัเรียนมีความสามารถใช้
ภาษาองักฤษเพื่อสารได ้
 

-  ส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษได ้

-  พฤติกรรมการน าความรู้
ภาษาองักฤษไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

1.  แบบทดสอบ 
2.  แบบสอบถาม 
4.  แบบประเมินความสามารถใน
การใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

3.  เพื่อพฒันาครูท่ีสอนหอ้งเรียน 
EIS มีความรู้ ทกัษะ เทคนิคการ
จดัการเรียนการสอนหอ้งเรียน
ได ้

- ความคิดเห็นต่อปัจจยัน าเขา้  
กระบวนการ และผลผลิต 

1.  แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ครู นกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียน
การสอน 
2.  สังเกต  สัมภาษณ์ 

 
 
6.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนและครู จดัท าส่ือประเภทต่างๆ ตามหลกัสูตรได ้
2. ครูจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้เน้ือหาบูรณาการกบักระบวนการท างานจนเกิดผลงานท่ีเกิด 

จากความสนใจของผูเ้รียน 
 3.  ผลผลิตของนกัเรียนเป็นไปตามวสิัยทศัน์จดัการศึกษา ท่ีพฒันาองคร์วมของผูเ้รียนเป็นคนดี  
มีปัญญา   กา้วมัน่ทนัโลก อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  ชุมชนพอใจและใหก้ารยอมรับการจดัการเรียนการสอนหอ้งเรียน EIS ของโรงเรียน 
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(นายวฒิุนนท ์วมิลศิลป์) 
ผูจ้ดัการโครงการ EIS 
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