
ชื่องาน/โครงการ  โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาตางประเทศ 
กลุมสาระ/งาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กลุม   บริหารวิชาการ 
สอดคลองกบักลยุทธ ของ สพฐ. ขอที1่  กลยุทธ ของโรงเรียนขอที ่ 4.2 
สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานที ่3  ตัวบงชี้
ที่3.1 
มาตรฐานที ่5  ตัวบงชี้ที5่.1-5.4     มาตรฐานดานการสังคมแหงการเรียนรู  มาตรฐานที ่13   ตัวบงชี้
ที่ 13.1 
ลักษณะโครงการ    ตอเนื่อง ผูรับผดิชอบ คณะครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินงาน                   1 พ.ค. 2554 – 31 มี.ค. 2555   
 

1.    หลักการและเหตุผล    
จากพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2542 มาตรา 22  ใหการจัดการศึกษาตองยดึ

หลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคญั
ท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ และมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรยีนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ดําเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรยีน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกนัและแกไขปญหาจดักจิกรรมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําเปน คิดเปน รักการอานและเกิดการ
ใฝรูอยางตอเนื่องจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูตางๆอยางไดสัดสวนสมดุล
กันและนําเอา หลักเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปสอดแทรกไวในองคความรูอยางเหมาะสม รวมท้ัง
ปลูกฝงคานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุนใหผูสอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู และมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวจิัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู 
ท้ังนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรยีนการสอนและแหลงวิทยาการ
ประเภทตางๆ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมุงเนนการเรงรัด การปฏิรูปการศึกษา 
โดยเนนการ ปฏิรูปดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน อีกท้ัง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในปการศึกษา ท่ีผานมา พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาตางประเทศยูในเกณฑคอนขางต่ํา ดังนัน้เพ่ือใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นตลอดจน
นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษ จึงควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
กลุมสาระการเรียนรูในปตอไปใหสอดคลองกับแนวทางของพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาและเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน 



 
2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการสอบO-NETในรายวิชาภาษาตางประเทศ
ระดับม.3,ม.6 
 2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมสาระฯภาษาตางประเทศ 
 3. เพ่ือสงเสริมนิสัยรักการอาน 
3. เปาหมาย    
             3.1    เชิงปริมาณ     

1. นักเรียนมีผลการสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาภาษาตางประเทศระดับม.3,ม.6 สูงขึ้น
รอยละ 5 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ทุกชวงช้ัน สูงขึ้น รอยละ 5 
3. นักเรียนรอยละ 80  มีนิสัยรักการอาน 

       3.2   เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศอยางเต็มศักยภาพ 
2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาภาษาตางประเทศและมีนิสัยรักการอาน 

 
4.  กิจกรรมและการดําเนนิงาน 

4.1  กิจกรรมที่ดําเนินงาน  
1.  กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 
2.  กิจกรรมวนั Christmas 
3.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ทัศนศึกษา) 

4.2    การดําเนินงาน 
กิจกรรมที ่ 1    กิจกรรมสงเสริมนิสัยรกัการอาน 

ที่  การดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1  ขั้นเตรียมการ 

1.1ขออนุมัติโครงการ 
1.2วางแผนการดําเนินงาน 

 
พ.ค 54 

พ.ค.-มิ.ย.54 

 
 ครสุูพิน   ปวงศิร ิ
ครูนิยดา   กาไชย 

2  ขั้นดําเนินการ 
2.1 ตรวจสอบราคาวัสดุท่ีใช 
2.2 ดําเนินการจัดซ้ือวัสด ุ
2.3 นําไปใชในการจัดกิจกรรม 

 
 มิ.ย.54 

มิ.ย.54 และ พ.ย.54 
ก.ค.54 –ม.ค.55 

 
นางนิยดา  กาไชย 

นายชัยพร  เกตุพิชัย 
 

3  ขั้นติดตามประเมินผล   



3.1 รวบรวมขอมูลปรับปรุงแกไข 
3.2 ประเมินผล สรุปผลตามโครงการ 
3.3 รายงานผล 

ส.ค.54 และ ก.พ.55 
ส.ค.54 และ ก.พ.55 
ก.ย. 54 และ มี.ค.55 

ครูวิไลวรรณ  
ศิริประยงค 

นางสาวกุลธิดา 
สุขสําราญ 

 
 
 
 
รายละเอียดประมาณการรายจาย กิจกรรมที ่ 1     กิจกรรมสงเสริมรักการอาน 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที ่2  
ที่ รายละเอียดวัสดุอปุกรณ จํานวน

หนวย 
ราคาตอ
หนวย รวมเงิน จํานวน

หนวย 
ราคาตอ
หนวย รวมเงิน 

1 หนังสือพิมพ  Student  Weekly 20 ฉบับ 30 600 20 ฉบับ 30 600 
2 หนังสือวารสาร English World 20 ฉบับ 40 800 20 ฉบับ 40 800 
3 วีซีดีภาพยนตรตางประเทศ 5 เรื่อง 250 1,250 5 เรื่อง 250 1,250 
4 วีซีดี ความรูภาษาอังกฤษ - - 0 1 ชุด 495 495 

5 ของรางวัลนักเรยีนท่ีไดรับรางวัลจาก
การรวมกิจกรรมรักการอาน 1 ชุด 2,000 2,000 - - 0 

รวมแตละภาคเรียน  4,650  3,145 
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน 7,795 

 
กิจกรรมที ่ 2   กิจกรรมวัน Christmas 

ที่  การดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1  ขั้นเตรียมการ 

1.1ขออนุมัติโครงการ 
1.2วางแผนการดําเนินงาน 
-จัดทําตารางกจิกรรม 
- ประสานงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
1.3 วางแผนดําเนินกิจกรรม Christmas 

 
พ.ค 54 

พ.ค.-มิ.ย.54 
 
 

ธ.ค. 54 

 
 ครูวิไลวรรณ  
ศิริประยงค 

 
     ครูวิภา  วงศศรีดา 

 
2  ขั้นดําเนินการ 

2.1 ตรวจสอบราคาวัสดุท่ีใช 
2.2 ดําเนินการจัดซ้ือวัสด ุ

 
 มิ.ย.-พ.ย.54 
พ.ย.-ธ.ค.54 

 
นางนิยดา  กาไชย 

นายชัยพร  เกตุพิชัย 



2.3 ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน ธ.ค. 54  
3  ขั้นติดตามประเมินผล 

3.1 รวบรวมขอมูลปรับปรุงแกไข 
3.2 ประเมินผล สรุปผลตามโครงการ 
3.3 รายงานผล 

 
ธ.ค. 54 

ธ.ค.54-ม.ค.55 
ก.พ.55 

 
ครูจุรภีรณ  การินทร 
ครูอัญญานี  คนงาน 

 
 
 
 
 
รายละเอียดประมาณการรายจาย กิจกรรมที่ 2        กิจกรรมวัน Christmas 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  
ที่ รายละเอียดวัสดุอปุกรณ จํานวน

หนวย 
ราคาตอ
หนวย รวมเงิน จํานวน

หนวย 
ราคาตอ
หนวย รวมเงิน 

1 กระดาษชารชทําปก A4/120g/180 - - 0 1 กลอง 80 80 
2 เทปโฟม 2 หนา /21ม.ม. /3M - - 0 3 มวน 115 345 
3 กระดาษเงิน , ทอง - - 0 20  แผน 7 140 
4 กระดาษฟรอยดสี - - 0 20 แผน 8 160 
5 สายรุง - - 0 10 เสน 49 490 
6 เทปกาว 2 หนาแบบบาง ½ /20 หลา - - 0 5  มวน 15 75 
7 ปากกาเคมี 2  หัว ตรามา - - 0 5  ดาม 13 65 

8 ของรางวัลสําหรับแจกในกิจกรรม 
(ขนม,เครื่องเขียน ฯลฯ) 

- - 0 1 5,000 5,000 

9 ของรางวัลสําหรับการแขงขันทักษะ - - 0 1 5,500 5,500 

10 

วัสดุสาธิตการประกอบอาหาร         
ของเจาของภาษา 
-  Salad 
- Babe queue 
- Punch 
- sandwich 

- - 0 

 
 

1 ชุด 
1 ชุด 
1 ชุด 
1 ชุด 

 
 

500 
1,500 
500 
500 

 
 

500 
1,500 
500 
500 

รวมแตละภาคเรียน  0  14,855 
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน   14,855 

 



กิจกรรมที ่ 3   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ทัศนศึกษา) 
ที่  การดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1  ขั้นเตรียมการ 

1.1ขออนุมัติโครงการ 
1.2วางแผนการดําเนินงาน 
-จัดทําตารางกจิกรรมทัศนศึกษา 
- ประสานงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
1.3 วางแผนดําเนินกิจกรรม Christmas 

 
พ.ค 54 

พ.ค.-มิ.ย.54 
 
 

ธ.ค. 54 

 
 ครูวิไลวรรณ  
ศิริประยงค 

 
     
 ครสูมชาติ  สุโพธ์ิ 

 
 

ที่  การดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
2  ขั้นดําเนินการ 

2.1 ตรวจสอบราคาวัสดุและคาใชสอย 
2.2 ดําเนินการจัดซ้ือวัสด ุ
2.3 ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 

 
มิ.ย.-พ.ย.54 
พ.ย.-ธ.ค.54 

ธ.ค. 54-ก.พ.55 

 
นางนิยดา  กาไชย 

นายชัยพร  เกตุพิชัย 
 

3  ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 รวบรวมขอมูลปรับปรุงแกไข 
3.2 ประเมินผล สรุปผลตามโครงการ 
3.3 รายงานผล 

 
ก.พ.55 

ก.พ.55-มี.ค.55 
มี.ค.55 

 
ครูจุรภีรณ  การินทร 
ครูกุลธิดา  สุขสําราญ 

 
 
รายละเอียดประมาณการรายจาย กิจกรรมที่ 3        กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ทัศนศึกษา) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ที่ รายละเอียดวัสดุอปุกรณ  จํานวน 

หนวย 
ราคาตอ
หนวย 

รวมเงิน จํานวน 
หนวย 

ราคาตอ
หนวย 

รวมเงิน 

  * ใชงบกลาง *       
รวมแตละภาคเรียน     
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน * ใชงบกลาง * 

 
5.  งบประมาณ     

ประเภทงบรายจาย ( บาท) 
งบดําเนนิการ งบลงทุน กิจกรรมที ่

คาวัสดุ คาตอบแทน คาใชสอย คา คาครุภัณฑ ที่ดิน

รวม 
( บาท) 



สาธารณูปโภค ส่ิงกอสราง 
1 7,795 - - - - - 7,795 
2 14,855 - - - - - 14,855 
3       ใชงบกลาง 

รวม  22,650 - - - - - 22,650 
 
 
 
 
 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนมีผลการสอบ O-net ในรายวิชา
ภาษาตางประเทศ  ระดับช้ันม.3  และม.6  
สูงขึ้น รอยละ5 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา
ภาษาตางประเทศ ทุกชวงช้ัน สูงขึ้น  รอยละ5 
3. นักเรียนรอยละ 80 มีนิสัยรักการอาน 
 

 
1. การรายงานผลการสอบ 
O-net 
 
2.การรายงานผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
3.การรายงานผลการใช 
แหลงเรียนรู 

 
1.แบบรายงานผลการสอบ 
O-net 
 
2.แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
3.แบบรายงานผลการใช 
แหลงเรียนรู 

ผลลัพธ (Outcomes) 
1. นักเรียนมีเจตนคติท่ีดตีอวิชาภาษาตางประเทศ
และมีนิสัยรักการอาน 
2. นักเรียนช้ัน ม.3  และม.6 ไดรับการพัฒนาทักษะ
ความรูทางดานภาษาตางประเทศอยางเต็มศักยภาพ 

 
1.การรายงาน 
 
2.การรายงานผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
 

 
1.  แบบรายงานการจัด
กิจกรรม 
2.  แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
 

7.  ผูเสนอโครงการ 
      ลงช่ือ…………………….…..…………. 
                                                          ( นางวิไลวรรณ     ศิริประยงค)   
                                ตําแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 


