
ชื่องาน/โครงการ   โครงการสงเสริมศกัยภาพความเปนเลิศทางภาษาตางประเทศ 
กลุมสาระ/งาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กลุม   บริหารวิชาการ 
สอดคลองกบักลยุทธ ของ สพฐ. ขอที1่  กลยุทธ ของโรงเรียนขอที ่ 4.1,4.2 
สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานที ่4  ตัวบงชี้
ที่4.1-4.4 
มาตรฐานที ่5  ตัวบงชี้ที5่.1-5.4   มาตรฐานดานการสังคมแหงการเรียนรู  มาตรฐานที ่13    ตัวบงชี้
ที่ 13.2 
ลักษณะโครงการ    ตอเนื่อง ผูรับผดิชอบ คณะครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินงาน                   1 พ.ค. 2555 – 31 มี.ค. 2556   
 

1.    หลักการและเหตุผล    
จากพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2542 มาตรา 22  ใหการจัดการศึกษาตองยดึ

หลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคญั
ท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ และมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรยีนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ดําเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
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 จงึควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
กลุมสาระการเรียนรูในปตอไปใหสอดคลองกับแนวทางของพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาและเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน 



 
2.  วัตถุประสงค 

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

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

จริยธรรม 
      และคานิยมท่ีพึงประสงค 
 

       3.2   เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษและมีกระบวนการคิด 

วิเคราะหท่ีสูงขึ้น 
2.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะหและมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คานิยมท่ี 
      พึงประสงค 

 
4.  กิจกรรมและการดําเนนิงาน 

4.1  กิจกรรมที่ดําเนินงาน  
1.  นํานักเรียนเขารวมแขงขันทักษะภาษาตางประเทศ 
2.  ละครภาษาอังกฤษ ชวงช้ันท่ี3 และชวงช้ันท่ี 4 

 
4.2    การดําเนินงาน 

กิจกรรมที ่ 1    นํานักเรียนเขารวมแขงขนักิจกรรมภาษาตางประเทศ 
ที่  การดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1  ขั้นเตรียมการ 

1.1ขออนุมัติโครงการ 
1.2วางแผนการดําเนินงาน 

 
พ.ค 55 

พ.ค.-มิ.ย.55 

 
ครูจุรภีรณ 

อุตมะ 



2  ขั้นดําเนินการ 
2.1 ฝกทักษะนกัเรียน 
2.2 เขารวมการแขงขัน 
 

 
 มิ.ย.55–ม.ค.56 
พ.ย.55-ม.ค.56 

 
ครูกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ 
ทุกคน 

3  ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 รวบรวมขอมูลปรับปรุงแกไข 
3.2 ประเมินผล สรุปผลตามโครงการ 
3.3 รายงานผล 

 
ม.ค.56 
ม.ค.56 
ก.พ. 56 

 
ครูกุลธิดา   สุขสําราญ 
ครูนิยดา   กาไชย 

 
รายละเอียดประมาณการรายจาย กิจกรรมที ่ 1     นํานกัเรียนเขารวมแขงขันกิจกรรม
ภาษาตางประเทศ 
* ใชงบประมาณวิชาการ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ที่ รายละเอียดวัสดุอปุกรณ จํานวน
หนวย 

ราคาตอ
หนวย 

รวม
เงิน 

จํานวน
หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 
รวมเงิน 

1 นํานักเรียนเขารวมการแขงขนั
กิจกรรมภาษาตางประเทศ - - - - - - 

รวมแตละภาคเรียน  -  - 
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน * ใชงบประมาณวิชาการ 

 
กิจกรรมที ่ 2   การแสดงศกัยภาพและผลงานของนักเรียนทางดานภาษาตางประเทศ 

ที่  การดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1  ขั้นเตรียมการ 

1.1ขออนุมัติโครงการ 
1.2วางแผนการดําเนินงาน 

 
พ.ค 55 

พ.ค.-มิ.ย.55 

 
ครูจีราภัค  ชนประชา 

ครูสมชาย   
วงคศุภางครัตน 

2  ขั้นดําเนินการ 
2.1 ฝกซอมนักเรียน 
2.2 เขารวมการแขงขัน 
 

 
 มิ.ย.55–ม.ค.56 
พ.ย.55-ม.ค.56 

 
ครูกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ 
ทุกคน 

3  ขั้นติดตามประเมินผล   



3.1 รวบรวมขอมูลปรับปรุงแกไข 
3.2 ประเมินผล สรุปผลตามโครงการ 
3.3 รายงานผล 

ม.ค.56 
ม.ค.56 
 ก.พ.56  

ครูกุลธิดา   สุขสําราญ 
ครูนิยดา   กาไชย 

 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดประมาณการรายจาย  กิจกรรมที่ 2  การแสดงศักยภาพและผลงานของนักเรียนทาง 
ดานภาษาตางประเทศ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ที่ รายละเอียดวัสดุอปุกรณ จํานวน

หนวย 
ราคาตอ
หนวย รวมเงิน จํานวน

หนวย 
ราคาตอ
หนวย รวมเงิน 

1 ละครและการแสดงกจิกรรม
ภาษาตางประเทศ 1 15,000 15,000 - - 0 

รวมแตละภาคเรียน  15,000  0 
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน 15,000 

 
 
กิจกรรมที ่ 3   พัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ โรงเรียนแมใจวิทยาคมสูประชาคม
อาเซียน (อบรมครูดานภาษาตางประเทศ) 

ที่  การดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1  ขั้นเตรียมการ 

 1.1 วางแผนโครงการ รางโครงการนําเสนอ
ผูบริหารเพ่ือใหอนุมัติโครงการ 
 1.2  ประชุมครูผูรับผิดชอบโครงการเพ่ือวางแผน 

 
 

พ.ย.55 

 
ครูกลุมสาระฯ 

ภาษาตางประเทศ 
ทุกคน 

2  ขั้นดําเนินการ 
 2.1 ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการใหกับครูท่ี
รวมสนใจ 

 
พ.ย.55 

 

 
ครูกลุมสาระฯ 

ภาษาตางประเทศ 



 2.2 อบรมตามแผนงานของโครงการ ธ.ค.55 ทุกคน 
3  ขั้นติดตามประเมินผล 

3.1 รวบรวมขอมูลปรับปรุงแกไข 
3.2 ประเมินผล สรุปผลตามโครงการ 
3.3 รายงานผล 

 
ธ.ค-ม.ค. 56 

 
ครูกลุมสาระฯ 

ภาษาตางประเทศ 
ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
รายละเอียดประมาณการรายจาย  กิจกรรมที่ 3     พัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
โรงเรียนแมใจวิทยาคมสูประชาคมอาเซียน (อบรมครูดานภาษาตางประเทศ) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ที่ รายละเอียดวัสดุอปุกรณ จํานวน
หนวย 

ราคาตอ
หนวย 

รวม
เงิน 

จํานวน
หนวย 

ราคา
ตอ

หนวย 
รวมเงิน 

1 กระดาษการดทําวฒุิบัตรมีกรอบ 3 หอ 232 696 - - 0 
รวมแตละภาคเรียน  696  0 
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน 696 

 
กิจกรรมที ่ 4      English Speaking Year     

ที่  การดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1  ขั้นเตรียมการ 

 1.1 วางแผนโครงการ รางโครงการนําเสนอ
ผูบริหารเพ่ือใหอนุมัติโครงการ 
 1.2  ประชุมครูผูรับผิดชอบโครงการเพ่ือวางแผน 

 
 

ม.ค.56 

 
ครูกลุมสาระฯ 

ภาษาตางประเทศ 
ทุกคน 

2  ขั้นดําเนินการ 
 2.1 ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการใหกับครูท่ี
รวมสนใจ 
 2.2 จัดกจิกรรมตามแผนงานของโครงการ 

 
ก.พ.56 

 
ก.พ.56 

 
ครูกลุมสาระฯ 

ภาษาตางประเทศ 
ทุกคน 



3  ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 รวบรวมขอมูลปรับปรุงแกไข 
3.2 ประเมินผล สรุปผลตามโครงการ 
3.3 รายงานผล 

 
ก.พ.- มี.ค.56 

 

 
ครูกลุมสาระฯ 

ภาษาตางประเทศ 
ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดประมาณการรายจาย  กิจกรรมที่ 4    English Speaking Year     

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  
ที่ รายละเอียดวัสดุอุปกรณ จํานวน

หนวย 
ราคาตอ
หนวย รวมเงิน จํานวน

หนวย 
ราคาตอ
หนวย รวมเงิน 

1 ปายไวนิลขนาด 1.2x2.1x180 พรอม
กรอบกระจก-อลูมิเนียม  

4  ปาย 500 2,000 4  ปาย 500 2,000 

2 ของรางวัลสําหรับแจกในกิจกรรม 
(ขนม,เครื่องดื่ม ฯลฯ) 

1 ชุด 2,000 2,000 1 ชุด 2,000 2,000 

รวมแตละภาคเรียน  4,000  4,000 
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน 8,000 

 
5.  งบประมาณ     

ประเภทงบรายจาย ( บาท) 
งบดําเนนิการ งบลงทุน กิจกรรมที ่

คาวัสดุ คาตอบแทน คาใชสอย คา
สาธารณูปโภค คาครุภัณฑ ที่ดิน

ส่ิงกอสราง 

รวม 
( บาท) 

1 ใชงบประมาณวิชาการ 
2 15,000 - - - - - 15,000 
3 696 - - - - - 696 



4 8,000 - - - - - 8,000 
รวม  23,696 - - - - - 23,696 

 
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 

 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช 
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…………………….…..…………. 
                       ( นายเจนต   ปญจขันธ)   
             ตําแหนง  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 


