
ชื่องาน/โครงการ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
กลุมสาระ/งาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กลุม   บริหารวิชาการ 
สอดคลองกบักลยุทธ ของ สพฐ. ขอที1่  กลยุทธ ของโรงเรียนขอที ่ 1,4,2.1 
สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานที ่5  ตัวบงชี้
ที่5.1-5.4 
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา  มาตรฐานที ่7  ตัวบงชี้ที ่7.2,7.3,7.4,7.7 
ลักษณะโครงการ    ตอเนื่อง ผูรับผดิชอบ คณะครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินงาน                   1 เม.ย. 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 จึงควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
กลุมสาระการเรียนรูในปตอไปใหสอดคลองกับแนวทางของพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาและเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน 

2. วัตถุประสงค 



1 . เพ่ือใหครูในกลุมสาระการเรียนรูพัฒนาการจดัการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ 
 2 . เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษใหสูงขึน้ 
เปาหมาย    
             3.1    เชิงปริมาณ     

1.  ครูทุกคนในกลุมสาระการเรียนรูจดัทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญอยางนอย 1 รายวิชา 
       2.  ครูทุกคนในกลุมสาระการเรียนรูจดัทําส่ือการสอน อยางนอย 1 ช้ิน 

  3.  นักเรียนสามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูไดรอยละ80 
  4.  นักเรียนมีผลการประเมินการคิด วิเคราะหอยูในระดับดรีอยละ 80 

5.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะท่ีพึงประสงครอยละ90 
       3.2   เชิงคุณภาพ 

  1.   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
              ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  2.  นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความรูทางดานภาษาตางประเทศเต็มศักยภาพ 

4.  กิจกรรมและการดําเนนิงาน 
4.1  กิจกรรมที่ดําเนินงาน  

1.  กิจกรรมการจัดทําส่ือนวัตกรรมการเรียนรูและการทําวจิัยในช้ันเรียน 
2.  กิจกรรมการศึกษาดูงาน 
3.  กิจกรรมสงเสริม พัฒนาและเผยแพรสารสนเทศ 

4.2    การดําเนินงาน 
กิจกรรมที ่ 1     กจิกรรมการจดัทําส่ือนวัตกรรมการเรียนรูและการทําวิจัยในช้ันเรียน 

ที่ การดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
1.1 ขออนุมัติโครงการ พ.ค 55 

1 

1.2 วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 55 
ครูเจนต    ปญจขนัธ 

ขั้นดําเนินการ 
2.1 ตรวจสอบราคา เม.ย. 55 
2.2 ดําเนินการจัดซ้ือวัสด ุ เม.ย. 55 

ครูชัยพร  เกตพิุชัย  
และครูจุรีภรณ  อุตมะ 

2.3 ดําเนินการผลิตส่ือ/เอกสารและการทําวิจัย เม.ย.-มิ.ย.55 ครูทุกคนในกลุมสาระการเรียนรู 

2 

2.4 นําไปใชจดัการเรียนการสอน มิ.ย.55-ก.พ.56 ครูทุกคนในกลุมสาระการเรียนรู 



ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1.รวบรวมขอมูลปรับปรุงแกไข ก.พ.56 
3.2 ประเมินผล ก.พ. 56 

3 

3.3 รายงานผล มี.ค. 56 
ครูชัยพรและครจูุรีภรณ  การินทร 

รายละเอียดประมาณการรายจาย กิจกรรมที ่1กิจกรรมการจัดทําส่ือนวัตกรรมการเรียนรูและการทําวิจัย
ในชั้นเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ที่ รายละเอียดวัสดุอปุกรณ จํานวน

หนวย 
ราคาตอ
หนวย รวมเงิน จํานวนหนวย ราคาตอ

หนวย รวมเงิน 

1 กระดาษชารททําปก 110แกรม/A4/180 แผน 2 หอ 110 220 2 หอ 110 220 

2 กระดาษถายเอกสาร 80  แกรม /A4            
/ 500 แผน  ดับเบ้ิลเอ 15 หอ 115 1,725 15 หอ 115 1,725 

3 กระดาษกาวหนังไก  2 นิว้ / 20 หลา 10 มวน 34 340 10 มวน 34 340 
4 หมึกปริ้นเตอร HP Laser Jet P1005 2 หลอด 2,100 4,200 2 หลอด 2,100 4,200 
5 ภูกันจีน 50  ดาม 15 750 - - - 
6 ภูกันระบายสี 50  ดาม 12 600 - - - 
7 หมึกจีน 50 ขวด 30 1,500 - - - 
8 สีน้ําหลอด 12 สี มาสเตอรอารต 30  กลอง 28 840 - - - 
9 กระดาษสีโปสเตอร หนาเดียว บาง 20 แผน 3 60 20 แผน 3 60 
10 เทปโฟม 2 หนา/21 ม.ม.*3 ม./3 M 2 มวน 115 230 2 มวน 115 230 
11 โฟม 1 นิ้ว 10 แผน 31 310 - - - 
12 ปากกาไวทบอรด / ไพลอต 12 โหล 216 2,592 12 โหล 216 2,592 
13 กระดาษเงิน , ทอง 10 แผน 7 70 10 แผน 7 70 
14 ลวดเย็บกระดาษ No.10/Max 50 กลอง 6 300 50 กลอง 6 300 
15 คาถายเอกสาร 2,000 แผน 0.50 1,000 2,000 ฉบับ 0.50 1,000 
16 เทปกาวผาติดสันปก 2” 10หลา 5 มวน 30 150 5 มวน 30 150 
17 กรรไกรตรา 8 นิ้วNO.OFE-0380 ชาง 10  อัน 34 340 - - - 
18 กรรไกร5 ¼ นิ้ว NO.SC-0155 7  อัน 23 161 - - - 
19 CD-R 1  หลอด 220 220 1  หลอด 220 220 
20 ปล๊ักไฟ 3 ขา 6 จุด  5 เมตร 4 ชุด 115 460 - - - 
21 ถานอัลคาไลน 3A  ดูราเซลล 3  แผง 47 141 - - - 



22 เครื่องเย็บ NO.HD-10 MAX 5 อัน 68 340 - - - 
23 เกมครอสเวิรดมัธยม 5 ชุด 124 620 - - - 
24 แปรงลบกระดานไวทบรอด(12อัน/แพ็ค ) 1 แพ็ค 105 105 - - - 
25 สายAV  1.5 เมตร 2 สาย 100 200 - - - 

รวมแตละภาคเรียน  17,474  11,107 
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน 28,581 

รายละเอียดประมาณการรายจาย กิจกรรมที่ 2   กิจกรรมสงเสริม พัฒนาและเผยแพรสารสนเทศ  
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ที่ รายละเอียดวัสดุอปุกรณ จํานวน
หนวย 

ราคาตอ
หนวย 

รวม
เงิน 

จํานวน
หนวย 

ราคาตอ
หนวย 

รวม
เงิน 

1 CD-R 1  หลอด 220 220 1  หลอด 220 220 
2 ไวนนิล1.20 เมตร x  2.40 เมตร 4  แผน 500 2,000 - - - 

รวมแตละภาคเรียน  2,220  220 
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน 2,440 

 
5.  งบประมาณ     

ประเภทงบรายจาย ( บาท) 
งบดําเนนิการ งบลงทุน กิจกรรมที ่

คาวัสดุ คาตอบแทน คาใชสอย คา
สาธารณูปโภค คาครุภัณฑ ที่ดิน

ส่ิงกอสราง 

รวม 
( บาท) 

1 28,581 - - - - - 28,581 
2 2,440 - - - - - 2,440 

รวม  31,021 - - - - - 31,021 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
1. ครูในกลุมสาระการเรียนรูรอยละ 80 ขึ้นไปมีการ
พัฒนาส่ือ,วิจัย และมี เอกสารประกอบการเรียน
การสอนทุกรายวิชา  อยางนอย 1 ช้ิน 
2.ครูในกลุมสาระการเรียนรูรอยละ 80มีการจดัการ

 
1. การสํารวจ 
 
 
2.การนิเทศตดิตาม 

 
1.แบบสํารวจ 
 
 
2.การนิเทศตดิตาม 



เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  สงเสริมใหนกัเรียน
มีการคดิวิเคราะห แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู 
มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
3.มีการเผยแพรการดําเนินงานกจิกรรมภายในกลุม
สาระฯ ในรูปแบบของเว็บไซต 
 

 
 
 
3.การสังเกต และติดตาม 
     
 

 
 
 
3.แบบสังเกต 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช 
ผลลัพธ (Outcomes) 
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษดี
ขึ้นรอยละ 5 
2.นักเรียนมีผลการประเมินการคิดวิเคราะหอยูใน
ระดับดี  รอยละ 75 
3.นักเรียนสามารถแสวงหาแหลงเรียนรูจากแหลง
เรียนรูได  รอยละ 75 
4.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคณุลักษณะท่ี
พึงประสงค  รอยละ 85 

 
1.การรายงาน 
 
2.การรายงาน 
 
3.การรายงาน 
 
4.การรายงาน 
 

 
1.แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
2.แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
3.แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
4.แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

 

7.  ผูเสนอโครงการ 
 
      ลงช่ือ…………………….…..…………. 
                    ( นายเจนต   ปญจขันธ)   
     ตําแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 


