
กลุ$มสาระการเรียนรู/ภาษาต$างประเทศ  จำนวน 4 โครงการ 

************************************************************************************************************************ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู/ทางภาษาสู$มาตรฐานสากล  

ลักษณะโครงการ ¨ โครงการต*อเนื่อง ¨ โครงการใหม* 

ผู/รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวอรุณศรี  ศักดิ์หริรักษ@ 

 2. นางอรนุช  ชุ*มพงษ@ 

 2. นางสาวรวีวรรณ มินสิน 

 3. นางสาวนภาพร  กองแกGว 

ความสอดคล/อง          ยุทธศาสตร@ที 1 พัฒนาผูGเรียนใหGมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้น 

                              พื้นฐาน 

                              กลยุทธ@ ขGอที่ 2 เร*งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหGสูงขึ้นต*อเนื่องทุกปW 

                              ขGอที่ 5 พัฒนาดGานการสื่อสารภาษาต*างประเทศ 

สพฐ.                        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูGเรียน  ขGอที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูGเรียน  

                             ขGอที่ 1 มีความสามารถ ในการอ*าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  

สมศ.                       ตัวบ*งชี้ที ่2 ผูGเรียนมีความรูGความสามารถตามหลักสูตร 

มาตรฐานสากล           ขGอที่1 เป[นเลิศทางวิชาการ 

                               ขGอที่ 2 สื่อสารสองภาษา 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดGกำหนดกรอบยุทธศาสตร@การยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

เพื่อใชGเป[นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของกลุ*มจังหวัด โดยกำหนดเป^าหมายใหGสถานศึกษามี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนใน 5 กลุ*มสาระการเรียนรูGหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร@  สังคมศึกษา วิทยาศาสตร@ และ

ภาษาต*างประเทศ ใหGมีผลการเรียนไม*นGอยกว*ารGอยละ 50 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนมีความสอดคลGองกับ

ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ เพื่อพัฒนาผูGเรียนเพื่อเป[นไปตามเป^าหมายที่กำหนด ทำใหGมีการกำหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ

นักเรียนและเพื่อใหGมีการดำเนินการตามแนวทางดังกล*าวกลุ*มสาระการเรียนรูGภาษาต*างประเทศ โรงเรียนทับปุดวิทยาไดGทำการสำรวจ

และศึกษาขGอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา ปรากฏว*าจากผลการสอบระดับ O-NET 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 3 และ 6  ไม*ถึงมาตรฐานตามที่กำหนด จึงมีความจำเป[นที่ครูผูGสอนตGองพัฒนานักเรียนเพื่อใหG

สอดคลGองกับระดับมาตรฐานและในปWการศึกษา 2562 จึงมีความจำเป[นดังนั้นจึงความใหGมีมาตรฐานดGวย 

หลักสูตรแกนกลางกลุ*มสาระการเรียนรูGภาษาต*างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ*งหวังใหGผูGเรียนมีเจตคติที่ดีต*อภาษาต*างประเทศ สามารถใชGภาษาต*างประเทศ สื่อสารในสถานการณ@ต*างๆ 

แสวงหาความรูG ประกอบอาชีพ และศึกษาต*อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรูGความเขGาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของ

ประชาคมโลกและสามารถถ*ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดGอย*างสรGางสรรค@ ปiญหาและอุปสรรคในการศึกษา

ภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีหลายประการ การออกเสียงที่ถูกตGองตามเจGาของภาษานับเป[นปiญหาสำคัญ เสียงภาษาอังกฤษบางเสียง

ก็ยังเป[นปiญหาการออกเสียงสำหรับคนไทย ดังที่ ปรียา โนแกGว และ ประนุท สุขศรี (2548) ไดGกล*าวว*า แมGผูGเรียนจะมีความเขGาใจอย*าง

ลึกซึ้งเกี่ยวกับการออกเสียงตามทฤษฎี แต*ในทางปฏิบัติผูGเรียนก็อาจจะยังไม*สามารถจำแนกหรือออกเสียงไดGอย*างถูกตGอง ความ

ผิดพลาดหรือผิดเพี้ยนที่เกิดในการออกเสียงนั้น มีตั้งแต*ระดับที่ไม*ก*อใหGเกิดปiญหาในการสื่อความ ไปจนถึงระดับที่ก*อใหGเกิดความสับสน

ในการสื่อสารไดG สอดคลGองกับขGอความที่ว*า การออกเสียงภาษาอังกฤษ เป[นปiญหาที่สำคัญอย*างหนึ่งของนักเรียนไทย ทั้งนี้เนื่องจาก

ระบบเสียงระหว*างภาษาไทยแตกต*างกับระบบเสียงภาษาอังกฤษ ซึ่งในการเรียนการสอนภาษาต*างประเทศนั้น การรูGแต*คำศัพท@และ



โครงสรGางเพียงอย*างเดียวยังไม*เพียงพอ นักเรียนบางคนไม*สามารถเรียนรูGการออกเสียงไดG เนื่องจากขาดความเขGาใจในการเชื่อมโยง

ตัวอักษรและเสียงที่ไม*คุGนเคยหรืออ*านออกเสียงผิดและยังไม*เขGาใจความหมายของคำศัพท@ที่ออกเสียงนั้นอีกดGวย (บำรุง โตรัตน@, 2547 : 

53) กลุ*มสาระภาษาต*างประเทศ โรงเรียนทับปุดวิทยาจึงจัดตั้งโครงการนี้เพื่อพัฒนาทักษะการอ*านออกเสียงใหGกับนักเรียน เมื่อ

นักเรียนสามารถอ*านออกเสียงไดGก็จะสามารถเขGาใจคำศัพท@และสามารถสื่อสารต*อไปไดGอย*างมีประสิทธิภาพ 

 

 

2. วัตถุประสงคR 

      1. เพื่อใหGมีการพัฒนานักเรียนตามแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาเพื่อสถานศึกษามี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนสูงขึ้นทุกปW 

         2. เพื่อใหGครูผูGสอนมีโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรูGที่สอดคลGองกับหลักสูตร 

3.เพื่อส*งเสรมิใหGครูผูGสอนไดGพัฒนาศักยภาพทางการออกเสียงใหGกับนักเรียน                                                 

4.เพื่อส*งเสริมใหGนักเรียนที่มีความสามารถทางการสื่อสารไดGแสดงออกอย*างเต็มความสามารถ                              

5.เพื่อส*งเสริมใหGนักเรียนแสดงความสามารถทางภาษาสู*มาตรฐานสากล 

3. เปTาหมาย 
1. เชิงปริมาณ  

1.1 รGอยละ 70 ของ นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในระดับค*าคะแนนเฉลี่ยในระดับ 2 ขึ้นไป 

1.2 นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 3 และ 6 มีการสอบระดับชาติมี ค*าเฉลี่ยที่สูงขึ้น รGอยละ 0.5 

1.3 รGอยละ 20 ของนักเรียนไดGเขGาร*วมการแข*งขันทักษะทางภาษาในเวทีศักยภาพมาตรฐานสากล งานแข*งขัน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการแข*งขันกับหน*วยงานอื่นๆ 

1.4 รGอยละ 100 ของครูผูGสอนมีแผนการจัดการเรียนรูGที่มีคุณภาพและมีการวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

 1.5 รGอยละ 20 ของ นักเรียนที่มีศักยภาพทางการสื่อสารสามารถเขGาร*วมการแข*งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษไดG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. เชิงคุณภาพ  

    2.1 นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนแต*ละระดับชั้นมีทักษะทางภาษาสูงขึ้น 

   2.2 นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 3 และ 6 มีผลการสอบระดับชาติมีค*าเฉลี่ย  สูงขึ้น 

   2.3 นักเรียนที่เขGาร*วมการแข*งขันในหน*วยงานต*างๆมีศักยภาพทางภาษาที่สามารถนำไปสู*ความเป[นเลิศไดG 

2.4 ครูผูGสอนมีแผนการจัดการเรียนรูGและวิจัยในชั้นเรียนที่นำไปใชGพัฒนาผูGเรียนไดGจริงและเกิดประสิทธิภาพกับ

ผูGเรียนอย*างแทGจริง 

2.5 นักเรียนที่มีศักยภาพทางการสื่อสารสามารถเขGาร*วมการแข*งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษไดGอย*างมี

ประสิทธิภาพ 

4. สถานที่การดำเนินงาน 

4.1 โรงเรียนทับปุดวิทยา  

4.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  

4.3 งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับภาคใตG 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ภาคเรียนที่ 2 ปWการศึกษา 2563 และ ภาคเรียนที่ 1 ปWการศึกษา 2564 
 

 



6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู/รับผิดชอบ 
ปZ พ.ศ. 2563 ปZ พ.ศ. 2564 
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1.วางแผนการจัดกิจกรรม 
 

/       /        
 
 
 
นางสาวอรุณศรี ศักดิ์หริ
รักษ@ 
นางอรนุช  ชุ*มพงษ@ 
 
นางสาวรวีวรรณ มินสิน 
 
นางสาวนภาพร  กอง
แกGว 

2.ออกแบบกิจกรรมต*างๆ  /       /    

3. ดำเนินงาน/กิจกรรม 
   3.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

   3.2  กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อ

การสื่อสาร สู*มาตรฐานสากล       

   3.3  กิจกรรมยกระดับศักยภาพการ

เรียนรูGภาษาจีนสู*มาตรฐานสากล 
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4.  สรุปผลการดำเนินงาน            / 

5.  รายงานผลและเผยแพร*            / 
 
7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป]นต/องใช/  
 โครงการ / กิจกรรมนี้ใชGงบประมาณทั้งสิ้น  16,980  บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเกGารGอยแปดสิบบาทถGวน) 

1. กิจกรรม พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนจำนวน 
      8,540 บาท 

   1.1  ค*าสมัครเขGาร*วมแข*งขัน          500 บาท 
   1.2  ค*าที่พัก               3,600 บาท 
   1.3 ค*าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน         1,500  บาท 
   1.4 ค*าเบี้ยเลี้ยงครูและพนักงานขับรถ       1,440 บาท 
                     2.  กิจกรรม พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร สู*มาตรฐานสากล   จำนวน  -   บาท    
                  3.   กิจกรรม ยกระดับศักยภาพการเรียนรูGภาษาจีนสู*มาตรฐานสากล   จำนวน  7,440  บาท 

                           3.1. การแข*งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคใตG จังหวัดสงขลา 

3.1.1.ค*าเบี้ยเลี้ยงครู 2 คน และคนขับรถ 1 คน   จำนวน 2 วัน     1,440  บาท 

                                    3.1.2. ค*าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 6 คน จำนวน 2 วัน                900     บาท  

3.1.3 ค*าที่พัก 1 คืน จำนวน 4 หGอง                                    2,600  บาท  

                                    3.1.4. ค*าน้ำมันรถโรงเรียน                                                  1,000  บาท 

                               3.2 ร*วมการสอบวัดระดับความรูGภาษาจีน                                                                   

                                          3.2.1.ค*าเบี้ยเลี้ยงครูและคนขับรถ     จำนวน 1 วัน               500  บาท 

                                          3.3.2. ค*าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 10 คน     จำนวน 1 วัน             1,000 บาท 

                                          3.3.3. ค*าสอบ 20 เปอร@เซ็นต@                                       1,000 บาท 



หมายเหต ุ  ถัวจ*ายทุกรายการ 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. รGอยละ 70 ของ นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษและ

ภาษาจีนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

ระดับค*าคะแนนเฉลี่ยในระดับ 2 ขึ้นไป 

2  นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 3 

และ 6 มีการสอบระดับชาติมี ค*าเฉลี่ยที่สูงขึ้น รGอยละ 

0.5 

3 รGอยละ 10 ของของนักเรียนที่เขGาร*วมแข*งขัน

ภาษาอังกฤษและภาษาจีนไดGรับรางวัลในระดับ

เหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง 

4.รGอยละ 100 ครูผูGสอนมีแผนการจัดการเรียนรูGและ

วิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ    

5.นักเรียนที่มีศักยภาพทางการสื่อสารสามารถเขGาร*วม

การแข*งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีนไดG 

รGอยละ 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ

โรงเรียน 

 

ผลการสอบ 0-net 

 

 

การร*วมแข*งขันทักษะภาษา 

 

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูGและ

งานวิจัย 

 

 

การแข*งขัน 

แบบทดสอบ 

 

 

แบบทดสอบ 0-net 

 

 

แบบทดสอบจากกรรมการ 

 

รายงานแผนการจัดการเรียนรูG 

รายงานกระบวนการPLC 

รายงานวิจัย 

 

ผลการแข*งขัน 

 

ลงชื่อ ....... .......................................... ผูGเสนอโครงการ 

         ( นางสาวอรุณศรี  ศักดิ์หริรักษ@               ) 

ตำแหน*งหัวหนGากลุ*มสาระการเรียนรูGภาษาต*างประเทศ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูGพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหน*ง  หัวหนGากลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

ลงชื่อ .......................................ผูGเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน*ง รองผูGอำนวยการกลุ*มบริหารงานวิชาการ 

ลงชื่อ ...................................................ผูGอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒน@  สันติพิทักษ@) 

 ตำแหน*ง  ผูGอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส$งเสริมทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารสู$มาตรฐานสากล 

ลักษณะโครงการ R โครงการต*อเนื่อง ¨ โครงการใหม* 

ผู/รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณนี  เขน็ดพืช 

ความสอดคล/อง ยุทธศาสตร@ที 1 การพัฒนาผูGเรียนใหGมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร 

                     การศึกษาขัน้พื้นฐาน 

                                    กลยุทธ@ที่ 5 พัฒนาการสื่อสารภาษาต*างประเทศ 

 สพฐ. มาตรฐานที่ 1 ขGอที่ 1.1 มีความสามารถในการอ*าน การเขียน การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ  

        มาตรฐานที่  3 ขGอที ่3.1 จัดการเรียนรูGผ*านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 

        ประยุกต@ใชGในชีวิตไดG 

 สมศ. ดGานที่ 1 ดGานคุณภาพศิษย@  ตัวบ*งชี้ที่ 4 ผูGเรียนมีทักษะชีวิต  

 มาตรฐานสากล ขGอที่  2 สื่อสารสองภาษา 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

ในสังคมโลกปiจจุบัน การเรียนรูGภาษาต*างประเทศมีความสำคัญและจำเป[นอย*างยิ่งในชีวิตประจำวัน  เนื่องจาก ประเทศไทย

เขGาสู*ประชาคมอาเซียน จึงจำเป[นที่ผูGเรียนตGองมีความพรGอมทางดGานภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อใหGเกิดการเรียนรูGและพัฒนาคุณภาพ

ของตนเองที่นำไปสู*การอยู*ร*วมกันในสังคมอาเซียนไดGอย*างมีประสิทธิภาพ    

กลุ*มสาระการเรียนรูGภาษาต*างประเทศจึงไดGจัดโครงการส*งเสริมทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารสู*มาตรฐานสากลขึ้น โดย

ส*งเสริมใหGนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการใชGภาษาอังกฤษและภาษาจีน สำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ดังนั้นนักเรียนควรมีโอกาส

ในการฝ~กฝนการใชGภาษากับเจGาของภาษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ@การทางภาษานอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน โดยมี

กิจกรรมสนับสนุนโครงการคือ กิจกรรมการเขGาค*ายและกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสารสู*สถานการณ@จริง                                        

กิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมมุ*งเนGนใหGนักเรียนไดGมีโอกาสใชGภาษาอังกฤษและภาษาจีน จากการเรียนมาฝ~กปฏิบัติจริงนักเรียนกลGาแสดงออก

และไดGรับประสบการณ@ตรง มีความสามารถในการคิดอย*างเป[นระบบ  คิดสรGางสรรค@  ตัดสินใจแกGปiญหาไดG อย*างสมเหตุสมผลทำใหG

นักเรียนเห็นประโยชน@ และคุณค*าในการเรียนภาษา ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต*อภาษาต*างประเทศ  

2. วัตถุประสงคR 

 2.1  เพื่อใหGนักเรียนไดGรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนผ*านประสบการณ@ของกิจกรรมค*าย  

2.2  เพื่อฝ~กใหGนักเรียนมีประสบการณ@ในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับชาวต*างชาติ นอกหGองเรียนอย*างเต็ม

ศักยภาพในสถานการณ@จริง 

2.3 เพื่อใหGนักเรียนมีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค*าในการเรียนรูGภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

3. เปTาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 

   3.1.1 นักเรียนที่เขGาร*วมกิจกรรมไดGรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนผ*านประสบการณ@

ของกิจกรรมค*ายอย*างเต็มศักยภาพ 

   3.1.2   นักเรียนที่เขGาร*วมกิจกรรมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับชาวต*างชาติอย*างเต็มศักยภาพใน

สถานการณ@จริง 

 3.1.3 นักเรียนที่เขGาร*วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค*าในการเรียนรูGภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

 3.2 เชิงปริมาณ 

   3.2.1 รGอยละ 100 นักเรียนที่เขGาร*วมกิจกรรมไดGรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนผ*าน

ประสบการณ@ของกิจกรรมค*าย 

   3.2.2 รGอยละ 100 ของนักเรียนที่เขGาร*วมกิจกรรมสามารถพูดสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับชาวต*างชาติ

ไดG 



   3.2.3 รGอยละ 100 ของนักเรียนที่เขGาร*วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค*าในการเรียนรูGภาษาอังกฤษและ

ภาษาจีน 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทับปุดวิทยา และ อุทยานแห*งชาติหาดนพรัตน@ธารา จังหวัด กระบี่ 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ภาคเรียนที่ 2 ปWการศึกษา 2563 - ภาคเรียนที่ 1 ปWการศึกษา 2564 
6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู/รับผิดชอบ 
ปZ พ.ศ. 2563 ปZ พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม .
ค .

 

ก .
พ

. 

ม .ี
ค .

 

เม
.ย

. 

พ
. ค

.  

ม .ิ
ย .

 

ก .
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.  ขั้นเตรียมการ (P) 

 1.1 ประชุมวางแผน/จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน 

 1.2 แต*งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตาม

โครงการ 

 1.3 ติดต*อประสานงานผูGเกี่ยวขGองเพื่อขออนุญาต
ดำเนินกิจกรรม 

               
 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
   2.1  กิจกรรมค*ายภาษา 
   2.2  กิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสารสู*
สถานการณ@จริง                                         

            

3.ขั้นติดตามตรวจสอบและประเมินผล (C) 

  3.1 ประเมินผล โครงการ/กิจกรรม 

  3.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม และจัดทำ       

  รายงานผล 

            

4.  ขั้นการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ดำเนินงาน (A) 

    4.1 ประชุมสรุปแนวทางดำเนินการในปW
การศึกษาต*อไป 

            

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป]นต/องใช/  
 โครงการ / กิจกรรมนี้ใชGงบประมาณทั้งสิ้น  26,500  บาท (สองหมื่นหกพันหGารGอยบาทถGวน) 
  1.  กิจกรรม กิจกรรมการเขGาค*าย    จำนวน 21000  บาท 
   1.1  ค*าอาหาร  16,500  บาท 
   1.2  ค*าอุปกรณ@  2,500  บาท 
   1.3  รางวัล  2,000  
  2.  กิจกรรม กิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสารสู*สถานการณ@จริง      จำนวน 5500   บาท 
   2.1  ค*าเช*าเหมายานพาหนะ  5500 บาท 
  หมายเหต ุ  ถัวจ*ายทุกรายการ 
 



8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. รGอยละ 100 นักเรียนที่เขGาร*วมกิจกรรมไดGรับ

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและ

ภาษาจีนผ*านประสบการณ@ของกิจกรรมค*าย 

2. รGอยละ 100 ของนักเรียนที่เขGาร*วมกิจกรรม

สามารถพูดสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับ

ชาวต*างชาติไดG 

3.รGอยละ 100 ของนักเรียนที่เขGาร*วมกิจกรรมมี

เจตคติที่ดีและเห็นคุณค*าในการเรียนรูG

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

1.การสังเกตและการสอบถาม 

 

 

 

2.การประเมินการพูด 

 

 

3.การประเมินความพึงพอใจ 

  

1. แบบสังเกตและแบบสอบถาม 

 

 

2. แบบประเมินการพูด 

 

 

3.แบบสอบถามประเมินความพึง

พอใจ 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูGเสนอโครงการ 

         (นางสาววรรณนี เขน็ดพืช) 

ตำแหน*งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูGพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหน*ง  หัวหนGากลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูGเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน*ง รองผูGอำนวยการกลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูGอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒน@  สันติพิทักษ@) 

 ตำแหน*ง  ผูGอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการพัฒนาแหล$งเรียนรู/และสืบสานวัฒนธรรมสากล  

ลักษณะโครงการ ¨ โครงการต*อเนื่อง ¨ โครงการใหม* 

ผู/รับผิดชอบโครงการ        นางสาวสายฝน  คำเครื่อง  

ความสอดคล/อง              ยุทธศาสตร@ที ่1 การพัฒนาผูGเรียนใหGมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                   กลยุทธ@ที ่3. ส*งเสริมนิสัยรักการอ*าน   5. พัฒนาการสื่อสารภาษาต*างประเทศ 

             ยุทธศาสตร@ที ่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหGมีประสิทธิภาพ 

             กลยุทธ@ที ่5. พัฒนาแหล*งเรียนรูGและบรรยากาศทางวิชาการ 

                                   สพฐ.   มาตรฐานที ่2(2.5)  จัดสภาพแวดลGอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต*อการ จัดการเรียนรูGอย*างม ี

                                   คุณภาพ เป[นสังคมการเรียนรูG  

                                   สมศ.  ตัวบ*งชี้ที่  4 ผูGเรียนมีทักษะชีวิต  

        ตัวบ*งชี้ที่ 6 คร/ูอาจารย@สรGางสรรค@หGองเรียน/แหล*งเรียนรGูคุณภาพ 

             มาตรฐานสากล   ขGอที ่5. ร*วมกันรับผิดชอบต*อสังคมโลก  

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรฐานของโรงเรียน มีหลักการศึกษาที่มุ*งเนGน การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูGและกิจกรรมพัฒนาผูGเรียนอย*าง

รอบดGาน จัดสภาพแวดลGอมการบริการส*งเสริมใหGผูGเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ สรGาง ส*งเสริมใหGสถานศึกษาเป[นสังคมแห*งการเรียนรูG   

ผ*านกิจกรรมที่หลากหลายที่สามารถทำใหGผูGเรียนไดGพัฒนาศักยภาพตามความสามารถของตนเองและเกิดการเรียนรูGดGวยตนเองไดG  

ผูGเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองใหGเป[นผูGที่มีความรูGความสามารถตามที่ตGองการโดยผ*านการฝ~กฝนตามที่ตนเองตGองการ 

เพื่อใหGเกิดความเพลิดเพลินในการเรียนรูGและความเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูG กิจกรรมพัฒนาแหล*งการเรียนรูGและส*งเสริมนิสัยรักการ

อ*าน เป[นกิจกรรมที่มุ*งเนGนเพื่อการพัฒนาทักษะการอ*าน เป�ดโอกาสใหGผูGเรียนไดGศึกษาคGนควGา จากแหล*งการเรียนรูGที่นอกเหนือจากใน

ชั้นเรียน ปลูกฝiงนิสัยใหGเป[นผูGรักการอ*าน แหล*งการเรียนรูGที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต@ใชG ผูGเรียนสามารถนำความรูGที่ไดG

เรียนรูGมาใชGในชีวิตประจำวันไดGจริงโดยอยู*บนแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 พระราชบัญญัติการศึกษาปW พ.ศ. 2542 มีหลักการจัดการศึกษาที่มุ*งความเป[นเลิศโดยการจัดกระบวนการเรียนรูGที่เนGน

นักเรียนเป[นสำคัญ ผ*านกิจกรรมที่หลากหลายที่สามารถทำใหGผูGเรียนไดGพัฒนาศักยภาพตามความสามารถของตนเองและเกิดการเรียนรูG

ไดGดGวยตนเองไดG ผูGเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองใหGเป[นผูGที่มีความรูGความสามารถตามที่ตGองการ โดยผ*านการฝ~กฝนที่ต*อเนื่อง 

อันนำไปสู*การเขGาร*วมกิจกรรมต*างๆทั้งในระดับโรงเรียนและระดับอื่นๆต*อไป ซึ่งในการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทางดGาน

ภาษาอังกฤษนั้นจำเป[นตGองมีการกระตุGนใหGนักเรียนไดGเห็นความสำคัญของการใชGภาษาต*างประเทศ (ภาษาอังกฤษ –ภาษาจนี) และเพื่อ

กระตุGนใหGนักเรียนรูGจักนGอมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชGใหGเป[นประโยชน@ต*อตนเองทั้งดGานการรักษ@ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  

และสืบสานงานพระราชดำริ  มาใชGในชีวิตประจำวันไดG  

2. วัตถุประสงคR 

 2.1  เพื่อใชGแหล*งเรียนรูG/สื่อทั้งในและนอกสถานที่ในการจัดกิจกรรม 

 2.1  เพื่อพัฒนาและจัดบริการแหล*งเรียนรูGใหGมีคุณภาพและเอื้อต*อการจัดการศึกษา 

2.3 เพื่อใหGนักเรียนที่เรียนภาษาต*างประเทศไดGเรียนรูGศิลปวัฒนธรรมของเจGาของภาษา  

2.4 เพื่อใหGนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาต*างประเทศไดGเขGาร*วมกิจกรรมต*างๆที่ส*งเสริมนักเรียนไปสู*ศักยภาพที่แทGจริงไดG 

2.5  เพื่อใหGนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต*อการเรียนภาษาต*างประเทศ 

2.6 เพื่อใหGนักเรียนไดGรับการพัฒนาใหGมีคุณภาพและสรGางจิตสำนึกความเป[นไทยในการใชG 

ภาษาต*างประเทศและเพื่อใหGนักเรียนไดGเรียนรูGวัฒนธรรมของเจGาของภาษา 

3. เปTาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 

3.1.1   นักเรียนใชGบริการแหล*งเรียนรูGเพื่อส*งเสริมนิสัยรักการอ*านและไดGเรียนรูGวัฒนธรรม 

 ของเจGาของภาษาที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อไปปฏิบัติไดGไดGเพิ่มขึ้น 



                    3.1.2    นักเรียนไดGพัฒนาทักษะทางภาษา ฟiง พูด อ*าน และเขียน และเกิดประสิทธิภาพ 

                               ในการใชGภาษาและสามารถปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่ไดGเรียนรูGจากเจGาของภาษามาปรับใชGในชีวิตประจำวันไดG 

                               อย*างเหมาะสม 

3.1.3   นักเรียนที่เรียนภาษาต*างประเทศรGอยละ 100 เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรูGศิลปวัฒนธรรมของเจGาของ 

          ภาษาเกิดจิตสำนึกที่จะปรับปรุงตนเองใหGดียิ่งขึ้น 

  

 3.2 เชิงปริมาณ 

        3.2.1    รGอยละ 100  มีแหล*งเรียนรูG ที่ใชGส*งเสริมนิสัยรักการอ*าน คือ หGองปฏิบัติการทางภาษา หGองแหล*งเรียนรูG ป^าย 

                            นิเทศ และหนังสืออ*านนอกเวลา 

                   3.2.2    รGอยละ 100 ของนักเรียนในโรงเรียนทับปุดวิทยาไดGใชGบริการแหล*งการเรียนรูG  

                   3.2.3    รGอยละ  80  นักเรียนไดGเขGาร*วมในกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจGาของภาษา 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 หGองกลุ*มสาระการเรียนรูGภาษาต*างประเทศ  อาคาร 3  ชั้น 2  โรงเรียนทับปุดวิทยา  
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปWการศึกษา 2563-2564  
6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู/รับผิดชอบ 
ปZ พ.ศ. 2563 ปZ พ.ศ. 2564 

ต.
ค.
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1.   กิจกรรมการดำเนินงาน   /             
 2.   ขั้นเตรียมการ    /      / / / / 

3. ดำเนินงาน/กิจกรรม 
   3.1  กิจกรรมป^ายนิเทศ 
   3.2  กิจกรรมหGองปฏิบัติการทางภาษา 
   3.3  กิจกรรมหGองแหล*งเรียนรูG 
   3.4 กิจกรรมหนGงสืออ*านนอกเวลา  
   3.5 กิจกรรมวันคริสต@มาส 
   3.6 กิจกรรมวันตรุษจีน 
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/ 
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/ 

 
/ 
/ 
/ 

4.  ติดตามประเมินผล / / / / / /  / / / / / 

5.  สรุปผลการดำเนินงาน /           / 
 
7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป]นต/องใช/  
 โครงการ / กิจกรรมนี้ใชGงบประมาณทั้งสิ้น  16,600  บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกรGอยบาทถGวน) 
  1.  กิจกรรม ป^ายนิเทศ             จำนวน ……-…….   บาท 
  2.  กิจกรรม หGองปฏิบัติการทางภาษา             จำนวน …1,600.   บาท 
   2.1  ค*าอุปกรณ@การจัดกิจกรรม (ไวนิล)         1,600     บาท 
  3.  กิจกรรม ห/องแหล$งเรียนรู/ .            จำนวน ……-…….   บาท 
  4.  กิจกรรม หนังสืออ$านนอกเวลา              จำนวน ……-…….   บาท 
  5.  กิจกรรม วันคริสตRมาส              จำนวน …10,172… บาท 
   5.1  ค*าวัสดุ-อุปกรณ@การจัดกิจกรรม      2,000    บาท 
   5.2  ค*ารางวัลการแข*งขันกิจกรรมต*างๆ     8,172     บาท 



  6.  กิจกรรม วันคริสตRมาส              จำนวน … 4,828 … บาท 
   6.1  ค*าวัสดุ-อุปกรณ@การจัดกิจกรรม      2,578    บาท 
   6.2  ค*ารางวัลการแข*งขันกิจกรรมต*างๆ      2,250     บาท 
หมายเหต ุ  ถัวจ*ายทุกรายการ 
 

 

 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. รGอยละ 100  ไดGใชGบริการแหล*งเรียนรูG 

2. รGอยละ 80 มีความพึงพอใจในการเขGาใชG 

3. รGอยละ 80 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต*อการเรียนรูG 

ภาษาต*างประเทศมากขึ้น  

4. นักเรียนที่เขGาร*วมกิจกรรมมีความรูG ความเขGาเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมของเจGาของภาษาเพิ่มขึ้น 

5. รGอยละ 80 เขGาร*วมกิจกรรมของ เจGาของภาษา 

1 การสังเกต 

2 การสัมภาษณ@  

3 การสอบถาม 

4. การบันทึกสถิต ิ

5. แบบประเมินความพึงพอใจ 

1. แบบประเมินความพึง

พอใจ 

2. แบบบันทึกการเขGาใชGหGอง

แหล*งเรียนรูG  หGองปฏิบัติการ

ทางภาษา  

3. แบบสอบถาม  

 

ลงชื่อ ................................................. ผูGเสนอโครงการ 

         (นางสาวสายฝน  คำเครื่อง)                      ) 

ตำแหน*ง  ครู กลุ*มสาระการเรียนรูGภาษาต*างประเทศ  

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูGพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ)์ 

 ตำแหน*ง  หัวหนGากลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูGเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน*ง รองผูGอำนวยการกลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูGอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒน@  สันติพิทักษ@) 

 ตำแหน*ง  ผูGอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพผูGเรียน  

                                สู*ศตวรรษที่ 21   

ลักษณะโครงการ ¨ โครงการต*อเนื่อง ¨ โครงการใหม* 

ผู/รับผิดชอบโครงการ นางสาว นภาพร  กองแกGว 

ความสอดคล/อง            ยุทธศาสตร@ที 1  พัฒนาผูGเรียนใหGมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                   ยุทธศาสตร@ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหGมีประสิทธิภาพ 

                                กลยุทธ@ขGอที่ 9  พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

                                สมศ  ตัวบ*งชี้ที่  4 ผูGเรียนมีทักษะชีวิต 

                                ตัวบ*งชี้ที่ 6 คร/ูอาจารย@สรGางสรรค@หGองเรียน/แหล*งเรียนรGูคุณภาพ 

                                สพฐ  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูGเรียน   

                                ขGอที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูGเรียน  

                                ขGอที่ 3.2 ใชGสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล*งเรียนรูGที่เอื้อต*อการเรียนรูG  

                                มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

                                ขGอที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

                                จัดการจัดการเรียนรูG 

                                มาตรฐานสากล ขGอที่ 2 สื่อสารสองภาษา และ  ขGอที่  4 ผลิตงานอย*างสรGางสรรค@  

  

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาในปiจจุบัน ครูคือผูGเอื้ออำนวยใหGเกิดการเรียนรูGและเป[นผูGทำงานร*วมกับนักเรียนใน การแสวงหาและป^อน

ขGอมูลที่ถูกตGองใหGกับนักเรียน สื่อการเรียนรูGหรือนวัตกรรมต*าง ๆ ที่ครูนำมาใชGจัดกิจกรรม การเรียนรูGหากมีความหลากหลายทั้ง สื่อ

ธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ@ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออื่น ๆ จะช*วยส*งเสริมใหGการจัดการเรียนรูGเป[นไปอย*าง มีคุณค*า น*าสนใจ ชวนคิด ชวน

ติดตาม เขGาใจง*ายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช*วยกระตุGนใหGผูGเรียนรูGจักวิธีการแสวงหาความรูG เกิดการเรียนรูGอย*างกวGางขวาง ลึกซึ้งและ

ต*อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้นฝ�ายวิชาการจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป[นการส*งเสริมใหGครูคิดคGน สรGางสรรค@สื่อการการเรียนรูGและนวัตกรรม

ต*าง ๆ ไดGอย*างหลากหลาย เป[นการพัฒนาสื่อการการเรียนรูGและนวัตกรรมต*าง ๆ ใหGสามารถนำไปใชGอย*างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเป[น

การสนับสนุนครูในการสรGางสรรค@ผลงานทางวิชาการใหGกGาวหนGาเป[นแบบอย*างแก*ผูGที่อยู*รอบขGางอีกดGวย 

 กลุ*มสาระการเรียนรูGภาษาต*างประเทศโรงเรียนทับปุดวิทยาตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาครูในโรงเรียนใหGมีความรูG

ความสามารถทางดGานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการผลิตสื่อการสอน เพราะการผลิตสื่อการสอนจะช*วยใหGผูGเรียนสามารถ

เรียนรูGไดGง*ายขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นกว*าเดิม จึงเห็นสมควรจัดใหGมีโครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรม  ส*งเสริมและ

สนับสนุนการผลิตและการใชGสื่อเทคโนโลยีของครูผูGสอน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูGของผูGเรียน และเพื่อใหGการเรียนการสอนมี

คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจำ 

2. วัตถุประสงคR 

1. เพื่อส*งเสริมสนับสนุนใหGครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนGาที่อย*างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล      

2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ*มสาระการเรียนรูGภาษาต*างประเทศใหGมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อส*งเสริมใหGครูผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสม มีนวัตกรรมที่ทันสมัย ใชGสื่อสารสนเทศไดGอย*างหลากหลาย 

        4.  เพื่อใหGหGองเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พอเพียงและ อยู*ในสภาพที่ใชGการไดGดี  

5   เพื่อใหGครูใชGสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูGใหGมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เปTาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 



1 ครูผูGสอนในกลุ*มสาระการเรียนรูGภาษาต*างประเทศสามารถพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและใชGเทคนิควิธีการที่เหมาะสมใน 

การจัดการเรียนการสอน  

     2 ครูผูGสอนในกลุ*มสาระการเรียนรูGภาษาต*างประเทศพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ*มสาระการเรียนรูGภาษาต*างประเทศ

ใหGมีประสิทธิภาพ 

                 3. นักเรียนมีบรรยากาศในหGองเรียนใหGเอื้อต*อการเรียนรูG 

                 4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแต*ละรายวิชาดีขึ้น 

    3.2 เชิงปริมาณ 

       1.  รGอยละ 80 ของครูในกลุ*มสาระการเรียนรูGภาษาต*างประเทศปฏิบัติงานตามบทบาทหนGาที่อย*างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิพล      

       2. รGอยละ 80 ของครูในกลุ*มสาระการเรียนรูGภาษาต*างประเทศพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ*ม 

สาระการเรียนรูGภาษาต*างประเทศใหGมีประสิทธิภาพ 

       3. รGอยละ 80 ของครูในกลุ*มสาระการเรียนรูGภาษาต*างประเทศผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสม มีนวัตกรรมที่ทันสมัย ใชG

สื่อสารสนเทศไดGอย*างหลากหลาย 

      4. รGอยละ 80 ของหGองเรียนวิชาภาษาต*างประเทศมีบรรยากาศในหGองเรียนใหGเอื้อต*อการเรียนรูG 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 หGองกลุ*มสาระการเรียนรูGภาษาต*างประเทศ  อาคาร 3  ชั้น 2  โรงเรียนทับปุดวิทยา 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปWการศึกษา 2563-2564  
6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู/รับผิดชอบ ปZ พ.ศ. 2563 ปZ พ.ศ. 2564 

ต.
ค . พ
.ย . ธ.
ค . ม .
ค . ก.
พ . ม .ี
ค . เม
.

ยย ย .
 

พ
. ค.
 

ม.ิ
ย . ก.
ค . ส.
ค . ก.
ย . 

1.  กิจกรรมการดำเนินการ /               
 2.  ขั้นเตรียมการ /            

3. ดำเนินงาน/กิจกรรม 
   3.1  กิจกรรมกิจกรรมส$งเสริมและสนับสนุน

การผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ

ครูผู/สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู/ของ

ผู/เรียน 

   3.2  กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาและส$งเสริมสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู/ภาษาจีน 
   3.3  กิจกรรม……………………………… 
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/ 
 
 
 
 
/ 
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/ 
 

 
/ 
 
 
 
 
/ 
 

 
/ 
 
 
 
 
/ 
 

 
/ 
 
 
 
 
/ 
 

 
/ 
 
 
 
 
/ 
 

4.  ติดตามและประเมินผล / / / / / / / / / / / / 

5.  สรุปผลการดำเนินงาน / 
 

          / 
 

 
 
7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป]นต/องใช/  
โครงการ / กิจกรรมนี้ใชGงบประมาณทั้งสิ้น  20,998 บาท (สองหมื่นเกGาพันเกGารGอยเกGาสิบแปดบาทถGวน) 



 1.  กิจกรรมกิจกรรมส$งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครูผู/สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู/ของผู/เรียน         จำนวน  13,448  บาท 

   1.1  ค*าวัสดุและพัสด ุ   13,448    บาท 
 2.  กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาและส$งเสริมสื่อนวัตกรรมการเรียนรู/ภาษาจีน จำนวน 7,550 บาท 
   2.1  ค*าวัสดุเกี่ยวกับการเรียนรูGทางภาษาจีน  7,550 บาท  
หมายเหตุ ถัวจ*ายทุกรายการ 
 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

รGอยละ80 ของครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูGที่ใชG

สื่อเทคโนโลยีอย*างหลากหลาย 

-  รGอยละ80 ของจำนวนผลงานดGานการใชGสื่อ / 

นวัตกรรม / และเทคโนโลยีที่ไดGเผยแพร* 

-รGอยละ 80 ของนักเรียนพึงพอใจต*อสื่อ

เทคโนโลยีที่ใชGสอน 

-รGอยละ 60 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเพิ่มขึ้น 

-  รGอยละ 70 ของ นักเรียนทุกระดับชั้นมีความ

สนใจในการใชGสื่อนวัตกรรมทางการเรียนภาษาจีน

สูงขึ้น 

-รGอยละ 70 ของ นักเรียนสามารถนำภาษาจีนไป

ใชGในการศึกษาต*อ 

-รGอยละ 100 ของ ครูผูGสอนภาษาจีนทุกคนมี

แผนการจัดการเรียนรูGที่สอดคลGองกับหลักสูตร

และสื่อนวัตกรรมที่น*าสนใจ 

-.สำรวจ ,  นับจำนวน 

 

 

-.ตรวจแผนการจัดการเรียนรูG 

 

 

-ประเมินความพึงพอใจ 

 

 -ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

-   การทดสอบ 

  -   การสังเกต 

   

 -    การทดสอบ 

 

-      ผลงาน 

-แบบสำรวจ 

 

 

-.แบบสอบถาม  

 

 

-.แบบประเมินแผนการจัดการ

เรียนรูG 

 

-แบบประเมินความพอใจ 

- แบบประเมิน 

 

 

-แบบทดสอบ 

 

- แผนการจัดการเรียนการสอน 

- สื่อที่จัดทำ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูGเสนอโครงการ 

         (  นางสาวนภาพร กองแกGว) 

             ตำแหน*ง ครูผูGช*วย 

 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูGพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหน*ง  หัวหนGากลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูGเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน*ง รองผูGอำนวยการกลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูGอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒน@  สันติพิทักษ@) 

 ตำแหน*ง  ผูGอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 


