
ชื่องาน/โครงการ  โครงการพัฒนาปรับปรุงกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
กลุมสาระ/งาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กลุม   บริหารวิชาการ 
สอดคลองกบักลยุทธ ของ สพฐ. ขอที1่  กลยุทธ ของโรงเรียนขอที ่ 1,6 
สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานที ่5  ตัวบงชี้
ที่5.1-5.4 
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา  มาตรฐานที ่11  ตัวบงชี้ที ่11.1 
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 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. เพ่ือใหหองปฏิบัติการเรียนรูภาษาตางประเทศทุกหองมีบรรยากาศและอุปกรณครบ

เอ้ือตอการเรียนการสอน 
 2.    เพ่ือใหมีส่ืออิเลคทรอนิกสท่ีครบสมบูรณเอ้ือตอการจดัการเรียนการสอน 
3. เปาหมาย    
             3.1    เชิงปริมาณ     

1. หองปฏิบัติการเรียนรู ภาษาตางประเทศทุกหองมีบรรยากาศและอุปกรณครบเอ้ือตอการ
เรียน 
การสอน 
 2. กลุมสาระฯภาษาตางประเทศมีส่ืออิเลคทรอนิกสท่ีครบสมบูรณเอ้ือตอการจัดการเรียน
การสอน 

       3.2   เชิงคุณภาพ 
1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศมีการพัฒนาหองปฏิบัติการเรียนรูใหมีบรรยากาศ

และอุปกรณท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน 
2. กลุมสาระภาษาตางประเทศมีส่ืออิเลคทรอนิกสท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน 

 
4.  กิจกรรมและการดําเนนิงาน 

4.1  กิจกรรมที่ดําเนินงาน  
1.  กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการเรียนรู จดัหาวัสดุอุปกรณท่ีเอ้ือตอการ
เรียนการสอน (ทุกหอง) 
2.  กิจกรรมซอมแซมวัสดุครุภณัฑอิเลคทรอนิกส 

4.2    การดําเนินงาน 
กิจกรรมที ่ 1     กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการเรียนรู จดัหาวัสดุอุปกรณท่ี
เอ้ือตอการเรียนการสอน (ทุกหอง) 

ที่  การดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1  ขั้นเตรียมการ 

1.1 ขออนุมัติโครงการ 
1.2 วางแผนการดําเนินงาน 

 
พ.ค 54 

 ครูวิไลวรรณ  
ศิริประยงค 

2  ขั้นดําเนินการ 
2.1 ตรวจสอบราคา 
2.2 ดําเนินการจัดซ้ือวัสด ุ
2.3 ดําเนินการปรับปรุงหองปฏิบัติการเรยีนรู 

 
พ.ค.- มิ.ย.54 

ก.ค.54 
ส.ค.54-ม.ค.55 

 
นายชัยพร  เกตุพิชัย 
นางนิยดา  กาไชย 

 



3  ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 รวบรวมขอมูลปรับปรุงแกไข 
3.2 ประเมินผล สรุปผลตามโครงการ 
3.3 รายงานผล 

 
ม.ค. 55 
ก.พ. 55 
มี.ค. 55 

 
นายชัยพร  เกตุพิชัย 
นางนิยดา  กาไชย 

 
 

 
รายละเอียดประมาณการรายจาย กิจกรรมที ่ 1     กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการเรียนรู
จัดหาวัสดุอุปกรณท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน (ทุกหอง) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ที่ รายละเอียดวัสดุอปุกรณ จํานวน

หนวย 
ราคาตอ
หนวย 

รวม
เงิน 

จํานวน
หนวย 

ราคาตอ
หนวย 

รวม
เงิน 

1 แอมสําเร็จรูปพรอมไมล 1  ชุด 3,000 3,000 - - - 
2 โตะทํางาน 2  ตัว 2,000 4,000 - - - 
3 เกาอ้ีทํางาน 3  ตัว 600 1,800 - - - 
4 พัดลมโคจรหอง 526,523,516 3  ตัว 1,500 4,500 - - - 

รวมแตละภาคเรียน  13,300  - 
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน 13,300 

 
กิจกรรมที ่ 2     กิจกรรมซอมแซมวัสดุครภุัณฑอิเลคทรอนิกส 

ที่  การดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1  ขั้นเตรียมการ 

1.3 ขออนุมัติโครงการ 
1.4 วางแผนการดําเนินงาน 

 
พ.ค 54 

พ.ค – มิ.ย.54 

 
นายพรชัย  เกตุพิชัย 

นายเจนต   ปญจขนัธ 
2  ขั้นดําเนินการ 

2.1 ตรวจสอบราคา 
2.2 ดําเนินการซอมแซม/จัดซ้ือวัสด ุ
2.3 ดําเนินการปรับปรุงหองปฏิบัติการเรยีนรู 

 
มิ.ย.54 

มิ.ย.- ธ.ค.54 
มิ.ย.- ธ.ค.54 

 
นายพรชัย  เกตุพิชัย 

นายเจนต   ปญจขนัธ 
 

3  ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 รวบรวมขอมูลปรับปรุงแกไข 
3.2 ประเมินผลการดําเนนิงาน 
3.3 สรุปผลและรายงานผลโครงการ 

 
ม.ค. 55 
ก.พ. 55 
มี.ค. 55 

 
นางนิยดา  กาไชย 

 

 



รายละเอียดประมาณการรายจาย กิจกรรมที ่ 2    กิจกรรมซอมแซมวัสดุครุภัณฑอิเลคทรอนกิส 
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

สาธารณูปโภค คาครุภัณฑ ที่ดิน
ส่ิงกอสราง 

รวม 
( บาท) 

1 13,300 - - - - - 13,300 
2 - - - - - -  ใชงบกลาง  

รวม  13,300 - - - - - 13,300 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
1 . เพ่ือใหหองปฏิบัติการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ทุกหองมีบรรยากาศและอุปกรณครบเอ้ือตอการ
เรียนการสอน 
2 . เพ่ือใหมีส่ืออิเลคทรอนิกสท่ีครบสมบูรณเอ้ือตอ
การจัดการเรียนการสอน 

 
1. การสํารวจ 
 
 
2.การสํารวจ 
 

 
1.แบบสํารวจ 
 
 
2.แบบสํารวจ 
 

ผลลัพธ (Outcomes) 
1 . หองปฏิบัติการเรียนรูภาษาตางประเทศทุกหอง
มีบรรยากาศและอุปกรณครบเอ้ือตอการเรียนการ
สอน รอยละ 85 
2 . มีส่ืออิเลคทรอนิกสท่ีครบสมบูรณเอ้ือตอการ
จัดการเรียนการสอน รอยละ 85 

 
1.การรายงาน 
 
2.การรายงาน 
 
 

 
1.  แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
2.  แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
 

 

7.  ผูเสนอโครงการ 



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


