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มีนาคม 2554 - มีนาคม 2555
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
จากหลักการศึกษาตามพ.ร.บ.แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2545 ดังนี้ มาตรา 8(2) ให้
สังคมมีส่วนร่ วมจัดการศึกษาและ(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่าง ต่อเนื่อง โดย
มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรา 22...กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา24(5) สถานศึกษาและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต้องส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ผสู้ อน
จัดบรรยากาศ สิ่ งแวดล้อม สื่ อการเรี ยนและอานวยความสะดวก เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมีความรอบ
รู ้ รวมทั้งสามารถใช้กระบวนการวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ผเู ้ รี ยนและผูส้ อนอาจเรี ยนรู ้
ไปพร้อมกันจากสื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการ ประเภทต่างๆ และมาตรา 30 ให้สถานศึกษาต้อง
พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ ตามนโยบาย รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
(นายชินวรณ์ บุญยะเกียรติ ) ให้จดั การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ สากล และจากการดาเนินงานโครง การห้องเรี ยนบูรณาการภาษา อังกฤษกับ
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ ตามรู ปแบบ EIS (English for Integrated Studies)
นอกจากจะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนสามารถแสดงออก ซึ่ งทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน วิทย์ – คณิ ต – อังกฤษ สู งขึ้นอย่างชัดเจนแล้ว ผูส้ อนที่ไม่เคยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อการเรี ยน
การสอนมาก่อน สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่ อสารและสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรี ยนสมเด็จพิทยาคม จึงทาโครงการห้องเรี ยน EIS ในปี การศึกษา 2554
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เป็ นนักเรี ยนชั้นยอด และยกระดับการเรี ยนด้าน
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนให้สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเป็ นการเตรี ยมประชากรรุ่ นใหม่สู่
ประชาคมโลกในอนาคตต่อไป
(1) งาน / โครงการ
หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ

2. จุดประสงค์
2.1 นักเรี ยนที่เรี ยนห้องเรี ยน EIS มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับนักเรี ยน
ปกติทวั่ ไป

2.2 นักเรี ยนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
2.3 ครู ที่สอนห้องเรี ยน EIS มีความรู้ ทักษะ เทคนิคการจัดการเรี ยนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ
3 เป้าหมาย
3.1 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
3.1.1 นักเรี ยนที่เรี ยนห้องเรี ยน EIS มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
นักเรี ยนปกติทวั่ ไป
3.1.2 นักเรี ยนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารอย่างมัน่ ใจ
3.1.3 ครู ที่สอนห้องเรี ยน EIS มีความรู้ ทักษะ เทคนิคการจัดการเรี ยนการสอนด้วย
ภาษาอังกฤษอย่างมัน่ ใจ
3.2 เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
3.2.1 นักเรี ยนที่เรี ยนห้องเรี ยน EIS มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
นักเรี ยนปกติทวั่ ไป ร้อยละ 5
3.2.2 นักเรี ยนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารได้อย่างมัน่ ใจร้อยละ 100
3.3.3 ครู ที่สอนห้องเรี ยน EIS มีความรู้ ทักษะ เทคนิคการจัดการเรี ยนการสอนห้องเรี ยน
EIS ในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ได้ร้อยละ 90
4. กิจกรรมรายละเอียด
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูร้ ับผิดชอบ
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
ปฏิบตั ิ
เงิน
เงิน
งบประมาณ
งบประมาณ อื่น ๆ
1. เขียนโครงการ/ขออนุมตั ิ
มี.ค. 52
ผูจ้ ดั การโครงการ
2. แต่งตั้งคณะทางาน
มี.ค. 52
คณะกรรมการบริ หาร
3. ประชุมมอบหมายภารกิจและ
มี.ค. 52
คณะกรรมการบริ หาร
กาหนดแผนการปฏิบตั ิงาน
4. ดาเนินการตามแผน
4.1 ปรับความรู ้พ้นื ฐาน
43,200
21-23 พ.ค. 54
นางสาววไลกิต์ ิ สระแก้ว
4.2 เรี ยนภาษาอังกฤษนอกเวลา
81,000
จันทร์ , ศุกร์
นายประสิ ทธิ์ ไชยกาล
4.3 ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ
54,000
14-16 ต.ค. 54
นายคาดี ขินานา
4.4 ค่ายวิชาการ
81,000
2-4 ธ.ค. 54
นางพวงเพชร ศรี คิรินทร์
4.5 การนาเสนอผลงาน EIS
20,054
27-28 ม.ค.55
นายวุฒินนท์ วิมลศิลป์
รวม
279,254
มี.ค. 54–ม.ค.55 คณะกรรมการบริ หาร

5. การประเมินผล
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. นักเรี ยนที่เรี ยนห้องเรี ยน EIS
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่า
นักเรี ยนปกติทวั่ ไป
2. นักเรี ยนมีความสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อสารได้

ตัวบ่งชี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

- สื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษได้
- พฤติกรรมการนาความรู้
ภาษาอังกฤษไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
3. เพื่อพัฒนาครู ที่สอนห้องเรี ยน - ความคิดเห็นต่อปั จจัยนาเข้า
EIS มีความรู้ ทักษะ เทคนิคการ กระบวนการ และผลผลิต
จัดการเรี ยนการสอนห้องเรี ยน
ได้

เครื่ องมือที่ใช้วดั
แบบทดสอบ

1. แบบทดสอบ
2. แบบสอบถาม
4. แบบประเมินความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
1. แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ครู นักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยน
การสอน
2. สังเกต สัมภาษณ์

6. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. นักเรี ยนและครู จัดทาสื่ อประเภทต่างๆ ตามหลักสู ตรได้
2. ครู จดั การเรี ยนรู ้ที่เน้นเนื้อหาบูรณาการกับกระบวนการทางานจนเกิดผลงานที่เกิด
จากความสนใจของผูเ้ รี ยน
3. ผลผลิตของนักเรี ยนเป็ นไปตามวิสัยทัศน์จดั การศึกษา ที่พฒั นาองค์รวมของผูเ้ รี ยนเป็ นคนดี
มีปัญญา ก้าวมัน่ ทันโลก อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
4. ชุมชนพอใจและให้การยอมรับการจัดการเรี ยนการสอนห้องเรี ยน EIS ของโรงเรี ยน

ผู้เสนอโครงการ

(นายวุฒินนท์ วิมลศิลป์ )
ผูจ้ ดั การโครงการ EIS
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางฉวีวรรณ ลาภเสถียร)
รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายพิริยะ อุทโท)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสมเด็จพิทยาคม

