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ชื่องาน/โครงการ  โครงการสงเสริมศักยภาพความเปนเลิศทางภาษาตางประเทศ 
กลุมสาระ/งาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กลุม   บริหารวิชาการ 
สอดคลองกบักลยุทธ ของ สพฐ. ขอที1่  กลยุทธ ของโรงเรียนขอที ่ 4.1,4.2 
สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานที ่4  ตัวบงชี้ที4่.1-4.4 
มาตรฐานที ่5  ตัวบงชี้ที5่.1-5.4   มาตรฐานดานการสังคมแหงการเรียนรู  มาตรฐานที ่13    ตัวบงชี้ที ่13.2 
ลักษณะโครงการ    ตอเนื่อง ผูรับผดิชอบ คณะครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินงาน                   1 พ.ค. 2554 – 31 มี.ค. 2555   
 

1.    หลักการและเหตุผล    
จากพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2542 มาตรา 22  ใหการจัดการศึกษาตองยดึหลักวา

ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลฝกทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห การจดัการ การเผชิญสถานการณ และการประยกุตความรูมาใชเพ่ือปองกันและ
แกไขปญหาจดักจิกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัตใิหทําเปน คดิเปน รกัการ
อานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องจดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูตางๆอยางไดสัดสวน
สมดุลกันและนําเอา หลักเศรษฐกจิพอเพียงเขาไปสอดแทรกไวในองคความรูอยางเหมาะสม รวมท้ังปลูกฝง
คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกดิการเรียนรู และมีความ
รอบรู รวมท้ังสามารถใชการวจิัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ท้ังนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไป
พรอมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ท่ีมุงเนนการเรงรัด การปฏิรูปการศึกษา โดยเนนการ ปฏิรูปดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน อีกท้ัง 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในปการศึกษา ท่ีผานมา พบวา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาตางประเทศยูในเกณฑคอนขางต่ํา ดังนั้นเพ่ือใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้
ตลอดจนนกัเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษ จึงควรพัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอนของกลุม
สาระการเรียนรูในปตอไปใหสอดคลองกับแนวทางของพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาและเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 
2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิดพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง 
 2. เพ่ือใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
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3. เปาหมาย    
             3.1    เชิงปริมาณ     

1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ทุกชวงช้ัน สูงขึ้น รอยละ 5 
2.  นักเรียนสามารถแสดงละครภาษาตางประเทศ ระดับช้ันละ 1 เรื่อง 
3.  นักเรียนรอยละ 80  มีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะหและมีคุณธรรม จรยิธรรม 
      และคานิยมท่ีพึงประสงค 

       3.2   เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษและมีกระบวนการคิด วิเคราะหท่ีสูงขึน้ 
2.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะหและมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ี 
      พึงประสงค 

 
4.  กิจกรรมและการดําเนนิงาน 

4.1  กิจกรรมที่ดําเนินงาน  
 1.  นํานักเรียนเขารวมแขงขันทักษะภาษาตางประเทศ 
 2.  ละครภาษาอังกฤษ ชวงช้ันท่ี3 และชวงช้ันท่ี 4 

4.2    การดําเนินงาน 
กิจกรรมที ่ 1    นํานกัเรียนเขารวมแขงขนัทักษะภาษาตางประเทศ 

ที่  การดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1  ขั้นเตรียมการ 

1.1ขออนุมัติโครงการ 
1.2วางแผนการดําเนินงาน 

 
พ.ค 54 

พ.ค.-มิ.ย.54 

 
ครูวิไลวรรณ ศิริประยงค 
ครูเจนต   ปญจะขันธ์ิ 

2  ขั้นดําเนินการ 
2.1 ฝกทักษะนกัเรียน 
2.2 เขารวมการแขงขัน 
 

 
 มิ.ย.54–ม.ค.55 
พ.ย.54-ม.ค.55 

 
ครูกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ 
ทุกคน 

3  ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 รวบรวมขอมูลปรับปรุงแกไข 
3.2 ประเมินผล สรุปผลตามโครงการ 
3.3 รายงานผล 

 
ม.ค.55 
ม.ค.55 
ก.พ. 55  

 
ครูกุลธิดา   สุขสําราญ 
ครูนิยดา   กาไชย 
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รายละเอียดประมาณการรายจาย กิจกรรมที ่ 1     นํานกัเรยีนเขารวมแขงขนัทักษะภาษาตางประเทศ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ที่ รายละเอียดวัสดุอปุกรณ จํานวน

หนวย 
ราคาตอ
หนวย รวมเงิน จํานวน

หนวย 
ราคาตอ
หนวย รวมเงิน 

1 นํานักเรียนเขารวมการแขงขนัทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1 2,500 2,500 1 2,500 2,500 

รวมแตละภาคเรียน  2,500  2,500 
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน 5,000 

 
กิจกรรมที ่ 2   ละครภาษาอังกฤษ ชวงช้ันท่ี3 และชวงช้ันท่ี 4 

ที่  การดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1  ขั้นเตรียมการ 

1.1ขออนุมัติโครงการ 
1.2วางแผนการดําเนินงาน 

 
พ.ค 54 

พ.ค.-มิ.ย.54 

 
ครูวิไลวรรณ ศิริประยงค 

ครูสมชาติ  สุโพธ์ิ 
2  ขั้นดําเนินการ 

2.1 ฝกซอมนักเรียน 
2.2 เขารวมการแขงขัน 
 

 
 มิ.ย.54–ม.ค.55 
พ.ย.54-ม.ค.55 

 
ครูกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ 
ทุกคน 

3  ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 รวบรวมขอมูลปรับปรุงแกไข 
3.2 ประเมินผล สรุปผลตามโครงการ 
3.3 รายงานผล 

 
ม.ค.55 
ม.ค.55 
 ก.พ.55  

 
ครูกุลธิดา   สุขสําราญ 
ครูนิยดา   กาไชย 

 
 
รายละเอียดประมาณการรายจาย   กิจกรรมที่ 2        ละครภาษาอังกฤษ ชวงช้ันท่ี3 และชวงช้ันท่ี 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ที่ รายละเอียดวัสดุอปุกรณ จํานวน

หนวย 
ราคาตอ
หนวย รวมเงิน จํานวน

หนวย 
ราคาตอ
หนวย รวมเงิน 

1 นํานักเรียนเขารวมการแขงขนัละคร
ภาษาอังกฤษ ม.ตน และ ม.ปลาย 1 10,000 10,000 - - 0 

รวมแตละภาคเรียน  10,000  0 
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน 10,000 

 
 



 259 
5.  งบประมาณ     

ประเภทงบรายจาย ( บาท) 
งบดําเนนิการ งบลงทุน กิจกรรมที ่

คาวัสดุ คาตอบแทน คาใชสอย คา
สาธารณูปโภค คาครุภัณฑ ที่ดิน

ส่ิงกอสราง 

รวม 
( บาท) 

1 - - 5,000 - - - 5,000 
2 10,000 - - - - - 10,000 

รวม  10,000 - 5,000 - - - 15,000 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีทักษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะหและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 
2. นักเรียนสามารถแสดงละครภาษาตางประเทศ 
ระดับชวงช้ันละ 1 เรื่อง 

 
1. การรายงานผล
กระบวนการคิด วิเคราะห 
สังเคราะหและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 
2.การรายงานกิจกรรม 

 
1.แบบรายงานผล
กระบวนการคิด วิเคราะห 
สังเคราะหและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 
2.แบบรายงานกจิกรรม 

ผลลัพธ (Outcomes) 
1. นักเรียนรอยละ 80  ขึ้นไปมีทักษะกระบวนการ
คิด วิเคราะห สังเคราะหและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ทุกชวงช้ัน สูงขึน้ รอยละ 5 

 
1. การรายงานผล
กระบวนการคิด วิเคราะห 
สังเคราะหและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 
 2.  แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

 
1. การรายงานผล
กระบวนการคิด วิเคราะห 
สังเคราะหและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 
2.  แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

 
 

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


