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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 

..................................................................................................................... ...................................................... 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สอง) 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัด   1. ผู้เรียน ทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 

ที่ 21 ( 3R 8C )  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการกเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวดวงใจ  ภารส าราญ 
ลักษณะของโครงการ (  ) ใหม่  ( / ) ต่อเนื่อง 
งบประมาณ  2,000 บาท 
1.หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประกาศนโยบายด้านการปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ พัฒนาคุณลักษณะอย่างหลากหลายให้มีความรู้ ความคิด 
ทักษะปฏิบัติค่านิยมที่ดี อย่างสมดุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงด าเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือให้นักเรียนมีความสนใจในการศึกษา ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
และกล้าแสดงออก ในสิ่งที่ดีงาม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เนื่องจากโรงเรียนท่าแร่ศึกษาไม่มี
งบประมาณในการจ้างครูที่เป็นเจ้าของภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงบูรณาการจัดในรูปแบบ 
ของกิจกรรมชุมนุม เพ่ือให้นักเรียนที่มีความสนใจ ได้ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองและเล็งเห็นถึงประโยชน์อันจะ
เกิดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ ภาษาเกาหลี 
เพ่ือพัฒนาทักษะของผู้เรียนในด้านภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนและตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
3. เป้าหมาย 

3.1 ผลผลิต(Output) นักเรียนจ านวน 20 คน 
1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 96 มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจี 

และภาษาญี่ปุ่นและตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
          2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 95 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและ

ภาษาญี่ปุ่นและตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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          2. นักเรียนที่เข้ากิจกรรมได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
4.  กิจกรรมการด าเนินงาน และรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1 วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
-ประชุมเตรียมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
-แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
-จัดกิจกรรม จัดท าเอกสาร ใบ
งาน ในการฝึกคัดตัวอักษร
เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ
ภาษาท่ีสอง 
-ประเมินโครงการ 
สรุป/รายงานผลโครงการ 

 
1 ต.ค. 62 

 
1 พ.ย. 62 

 
 

1 พ.ย.62- 
30ก.ย.63 

 
 
 

30 ก.ย. 63 
 

 
 

    2,000 

นางสาวดวงใจ ภารส าราญ 
 

4.2  ค่าใช้จ่าย 
ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 2,000 บาท จ าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้ 

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

 

ใช้
สอย 

 

วัสดุ 
 

   
-ใบงานฝึกคัดตัวอักษร 
 
-ประเมินโครงการ 
-สรุป/รายงานผล
โครงการ 

   
2,000 
 
 
 
 

 
2,000 

 
 

 
1 ต.ค. 62 – 

30 ก.ย. 63 

 
นางสาวดวงใจ  

ภารส าราญ 
 

 
5. สถานที่ด าเนินงาน   โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 
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7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

วิธีประเมินผล 
 

เครื่องมือที่ใช้ 
 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข การสังเกต/ประเมิน
สถานที่จริง 
 

แบบสรุปและรายงานผล 
 

2.นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานในการฝึกคัด
ตัวอักษร พยัญชนะภาษาต่างประเทศภาษาท่ี
สอง 

การสังเกต/ประเมิน
สถานที่จริง 
 

แบบสรุปและรายงานผล 
 

3.พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

การสังเกต/ประเมิน
สถานที่จริง 
 

แบบสรุปและรายงานผล 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศภาษาที่สองเพ่ิมเติมนอกจากภาษาอังกฤษ 
2. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของแต่ละภาษา 
3. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ 

              (นางสาวดวงใจ ภารส าราญ) 
  
 

ลงชื่อ        ผู้ตรวจสอบโครงการ 
               (นางชุติมา  ลายทอง) 
                    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 
ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายนุรักษ์  บุญร่วม)                                                                              

                                 รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 

สิบเอก        ผู้อนุมัติโครงการ 
           (เกษมศักดิ์ ทองสุ)  
    ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 
ชื่องาน/โครงการ   จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มี 

มาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด   3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)   

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ 

ผู้เรียน)  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์หลัก ข้อ1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา  
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ์      
ลักษณะของโครงการ (  )  ใหม่ ( / )  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ   8,000   บาท 
1.   หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันค่อนข้างจะมีปัญหาส าหรับนักเรียนที่มีพ้ืนฐาน
การเรียนภาษาอังกฤษต่ า  และโรงเรียนยังขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสม ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อ
เหตุการณ์ของโลกในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงจ าเป็นต้องใช้สื่อและเทคนิคที่ทันสมัย เพ่ือน ามาใช้ให้
เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริง และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ตระหนักถึงเรื่องนี้ จึงได้จัดซื้อสื่อการสอนขึ้นเพ่ือให้นักเรียนทุกระดับชั้นใช้ในการฝึกทักษะในการใช้ภาษาและ
ใช้ค้นคว้าหาความรู้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีสื่อใช้ในการเรียนและใช้ในการฝึกทักษะในการใช้ภาษาและค้นคว้าหา
ความรู้ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต  ( Outputs ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพียงพอต่อความ
ต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 80 

 
3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes ) 

นักเรียนที่ได้ศึกษาโดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่ครบครัน ร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
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4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

4.1) วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ  
  - ประชุมวางแผนโครงการ 
  -  เสนอโครงการ 
2.ขั้นด าเนินการ 
  - จัดซื้อสื่อ            
3.ขั้นติดตาม/ ประเมินผล 
4.ขั้นรายงานผล 

พ.ย.62 
ธ.ค.62 

 
 

พ.ย.62 - ก.พ.63 
ก.ย.63 
ก.ย.63 

 
 
 

8,000 

น.ส.กรรณิกา   
พันธุรักษ์ 

 
4.2) ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบประมาณท้ังสิ้น.....8,000................. บาท จ าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้ 

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ รวมงบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 
กระดาษท าใบงาน,หมึก 
อุปกรณ์สื่อประกอบการ
เรียนการสอนการเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

- - - 8,000  พ.ย.62 - ก.ย.63 น.ส.กรรณิกา   
พันธุรักษ์ 

 
5.  สถานที่ด าเนินการ       โรงเรียนท่าแร่ศึกษา   
6.  ระยะเวลาด าเนินการ    พ.ย.62 - ก.ย.63 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Out comes) 
-กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีสื่อการ
เรียนการสอนเพียงพอต่อความ
ต้องการการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ร้อยละ 80 

 
- ส ารวจจ านวนสื่อ ฯ 

 
-  แบบส ารวจ 
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ผลผลิต( Outputs ) 
-นักเรียนที่ได้ศึกษาโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนที่ครบครัน ร้อยละ 60 มี
ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น 

 
-  สังเกต 
-  ทดสอบ 

 
-  แบบทดสอบ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1  นักเรียนมีสื่อใช้ในการเรียนและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มมากขึ้น 
  8.2  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีสื่อที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ   
 
 
 

ลงชื่อ                             ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ์)  
 
 
                                                               ลงชื่อ        ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                              (นางชุตมิา  ลายทอง) 
                                                          หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

  ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                         (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                           รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
  
                                                                 สิบเอก         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                             (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 
ชื่องาน/โครงการ   ภาษาอังกฤษวันละค า (English  word  daily) 
สนองนโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัด 1. ผู้เรียน ทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  มีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 ( 3R 8C )  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ 

ผู้เรียน) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์หลัก ข้อ1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา  
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ์      
ลักษณะของโครงการ (  )  ใหม่ ( / )  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ   -  บาท 
1.   หลักการและเหตุผล 

ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งของทุกชาติ  ซึ่งเป็นข้อมูลในการสื่อสาร  เป็นการสื่อภาษา 
ท าให้คนมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเป็นสื่อในการเชื่อมความสามัคคีท้ังในชาติและต่างชาติโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากล  เป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างชาติต่างๆ  เพ่ือให้มีความเข้าใจ
ตรงกัน  จึงส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและเพ่ือเป็นการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  
2.  วัตถุประสงค์ 
          2.1  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง  พูด ภาษาอังกฤษ 
 2.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 2.4  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้เพื่อเป็นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต  ( Outputs ) 
                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6   สามารถมีทักษะในการฟัง  พูด ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 

3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes ) 
       นักเรียนรู้จักความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  มีความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษและ 
แสวงหาความรู้เพื่อเป็นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
286 

 

 
4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

4.1) วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดท าโครงการเพ่ือเสนอผู้บริหาร
อนุมัติ 
2.ประชุมผู้รับผิดชอบและมอบหมาย
งาน 
3.ด าเนินการตามที่ก าหนด 
4.สรุปและประเมินผล 

ตลอดปีการศึกษา 
 

- น.ส.กรรณิกา และ  
ตัวแทนนักเรียน 
ชั้นม.4-ม.6 

 
4.2)ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบประมาณท้ังสิ้น............-.......... บาท จ าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้ 

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ รวมงบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 นักเรียนน าเสนอค าศัพท์
ภาษาอังกฤษทุกวันหลัง
กิจกรรมเคารพธงชาติหน้า
เสาธงในตอนเช้า 

- - - - ตลอดปี
การศึกษา 

น.ส.กรรณิกา
และ 

ตัวแทน
นักเรียน 

ชั้นม.4-ม.6 
2. สรุปและประเมินผล     สิ้นปีการศึกษา  

 
5.  สถานที่ด าเนินการ       โรงเรียนท่าแร่ศึกษา   
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  
 
7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Out comes) 
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  
สามารถมีทักษะในการฟัง  พูด 
ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 

 
-สังเกต 

 
-แบบสอบถาม 
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ผลผลิต( Outputs ) 
-นักเรียนรู้จักความหมายของค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ  มีความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษและแสวงหาความรู้เพื่อ
เป็นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

 
-สังเกต 
 

 
-แบบส ารวจความคิดเห็น 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1  นักเรียนรู้จักความหมายและได้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
  8.2  นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษ 
  8.3  นักเรียนมีความสนใจและมีทัศนะคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
  8.4  นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษและเรียนอย่างมีความสุข 
 
 
 

ลงชื่อ                             ผู้เสนอโครงการ  
           (นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ์)  
 
 
                                                               ลงชื่อ        ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                               (นางชตุิมา  ลายทอง) 
                                                            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                         (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                           รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
                                                                       
 
                                                       สิบเอก                             ลงชื่อผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                           (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 
ชื่องาน/โครงการ     พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัด   7. ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก  “ครูผู้สอน”  เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา 

ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (2.4) พัฒนาครูและ 

บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ์       
ลักษณะของโครงการ (   )  ใหม่ ( / )  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ    8,000 บาท 
1.   หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตาม
หมวด 7  ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่
และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไป
ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับการประเมินภายนอก เพ่ือให้โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่มี
คุณภาพสูงขึ้นตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 
2. เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
3. เพ่ือให้มีจ านวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
4. เพ่ือให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 
5. เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต  ( Outputs ) 

ข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จ านวน 4 คน 
3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes ) 

1. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
2. เพ่ือให้มีจ านวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
3. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 
4. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
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4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

4.1) วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.เตรียมการ(Plan) 
       เขียนโครงการ เสนอผู้บริหาร
เพ่ือขออนุมัติ 

 
 

ต.ค. 2562 

  
 

กรรณิกา  พันธุรักษ์ 

2.ด าเนินการ(Do) 
   1. กิจกรรมประชุมอบรมครู 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
   2. กิจกรรมศึกษาดูงานของครู
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

 
 

ต.ค. 2562-ก.ย. 2563 
 

ต.ค. 2562-ก.ย. 2563 
 
 

 
 

4,000 
 

4,000 

 
 

กรรณิกา  พันธุรักษ์ 
 

กรรณิกา  พันธุรักษ์ 

3. ตรวจสอบ(Check)   
    ประเมินโครงการ ประเมินความ
พึงพอใจ  รายงานผล                                                                     

 
กันยายน 2563 

  
กรรณิกา  พันธุรักษ์ 

4. ปรับปรุง/พัฒนา(Act) 
   น าผลการประเมินมาเปรียบเทียบ 
ปรับปรุง พัฒนา 

 
 

กันยายน 2563 

  
 

กรรณิกา  พันธุรักษ์ 

 

4.2) ค่าใช้จ่าย 
ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 8,000  บาท จ าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้ 

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

        งบประมาณ รวมงบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 1. กิจกรรมประชุมอบรมครู 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 2. กิจกรรมศึกษาดูงานของ
ครกูลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

  
4,000 

 
4,000 

  
4,000 

 
4,000 

 
ต.ค. 2562-ก.ย. 

2563 
ต.ค. 2562-ก.ย. 

2563 
 
 

 
น.ส.กรรณิกา 

พันธุรักษ ์

 รวม    8,000   
 
5.  สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2562 – กันยายน 2563 
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7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Out comes) 
      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศได้เข้ารับการ
ประชุมอบรม  และศึกษาดูงาน เพ่ือ
พัฒนาตนเอง  น าผลที่ได้จากการ
พัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น   
ผลผลิต( Outputs ) 
1. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
2. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือ
เป็นวิทยากร 
3. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน 

 
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาต่างประเทศ/ 
การทดสอบวัดผลระดับชาติ 

 
 
 
 
 

สังเกต/ทดสอบ 
 

สังเกต 
 

สังเกต 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาต่างประเทศ/ 
ผลการทดสอบระดับชาติ O-net 

 
 
 
 
 
แบบบันทึก/แบบประเมิน 
 
แบบบันทึก 
 
แบบบันทึก 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้นและมีผลการทดสอบระดับชาติ O-net 
สูงขึ้น 
 

ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ                  
                  (นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ์)                                                
            

 
                                                               ลงชื่อ         ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                                        (นางชุติมา  ลายทอง) 
                                                               หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                     
 

 
ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                                        (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                           รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 

                                                               สิบเอก                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                           (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 

ชื่อโครงการ    กิจกรรมวันคริสต์มาส พัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษและอาเซียน   
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัด   5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 

อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์หลัก ข้อ 4  สร้างเสริมนักเรียนสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม และรักถิ่นเกิด 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพิชญาภา  อินธิแสง  
ลักษณะของโครงการ (   )  ใหม่ ( / )  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ   25,000  บาท 
1.   หลักการและเหตุผล 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลก และยังเป็นภาษาราชการของประชาคมอาเซียนซึ่ง
ประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ในปัจจุบัน การปรับกระบวนการการเรียนเปลี่ยนการสอน ใฝ่ศึกษาเรียนรู้
ตลอดเวลา แสวงหาเทคนิควิธีสอนใหม่ๆ เพ่ือสร้างบรรยากาศและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
ทั้งภายในและนอกห้องเรียน และการให้ความส าคัญพร้อมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนในการ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของภาษาประจ าชาติและ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแสวงหาความรู้ในสังคมอาเซียนและเวทีโลกต่อไป 
 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา เป็นอีกสถานศึกษาหนึ่งที่เห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสาร ดังนั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพ่ือให้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษา พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน เรียนรู้ประเพณีของเจ้าของภาษาและ
สอดคล้องกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  มีนันทนาการอันสมควร และเพ่ือก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงได้ด าเนินโครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ภาษาอังกฤษและอาเซียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ มีทัศนคติที่ดี และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ และมีความสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น 
           2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสามัคคี และได้แสดงออกในทางที่ 
เหมาะสม 

  2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
   2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
                   -  นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น  
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
                   - นักเรียนร้อยละ 80 เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาส 
                   - นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม 

         - นักเรียนร้อยละ 80 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษและสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น 
 3.3 ผลกระทบ (Impacts) 
4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

4.1) วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1 
 - ประชุมวางแผน/จัดท าโครงการ 
 - เสนอโครงการ 
 
2. กิจกรรมที่ 2 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมการ
แข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
- จัดซื้อ เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ 
       - ตกแต่งเวที 
       - ของรางวัล 
 
3. กิจกรรมที่ 3 
- ด าเนินการแข่งขันทักษะฯ 
     - วาดภาพ 
     - จัดบอร์ด 
     - การแข่งขัน Spelling Bee 
 
4. กิจกรรมที่ 4 
- จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที 
- มอบเกียรติบัตร/รางวัลผลการ  
  แข่งขัน 
 
 

        
       28-29 พ.ย.62 
         2 ธ.ค. 62 
 
 

2-6 ธ.ค. 62 
9 ธ.ค. 62 

 
       10 ธ.ค.62 

 
     
 
     
    12 -18 ธ.ค. 62 

 
 
 
 
 

  20 ธ.ค. 62 
 
 
 

 

 
 
- 
 
 
 
 

           - 
     
       10,000 
       15,000 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

นางสาวพิชญาภา   
อินธิแสง, 

นางสาวกรรณิกา  
พันธุรักษ์  

นางสาวดวงใจ  
ภารส าราญ 
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5. กิจกรรมที่ 5 
 - สรุปและรายงานผล 
 

 
31 ธ.ค. 62 

 
4.2) ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 25,000 บาท จ าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้ 
 

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
รวมงบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4.  
 
 
5. 
 
6.  

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมจัดประกวดตกแต่ง 
ป้ายนิเทศวันคริสต์มาส 
 
 
กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมแข่งขัน Spelling 
Bee 
 
กิจกรรมที่ 4 
ประกวดแข่งขัน cross 
word  
ตกแต่งสถานที่ จัดกิจกรรม
การแสดงบนเวที 
 
รายการแสดงต่างๆ 

  กระดาษ 100 
ปอนด์ 
กระดาษ 
ชาร์ทสี 
กระดาษปก A4 
กระดาษ
โปสเตอร์ 
กระดาษ A 4 
 
 
กระดาษ A 4 
ชุดการแสดง  
กระดาษชาร์ท 
 
 
 
อุปกรณ์ประดับ
ตกแต่งต้น
คริสต์มาส, 
รางวัล 
 

    
 
 
 
     
 
     
 
 
 
   
    
 
 
     
 
    

10,000 
 
 

   15,000 
 

ธ.ค. 62 
 
 
 
 

 
ธ.ค.62 

 
 
 
 

ธ.ค.62 
 
 

 
ธ.ค. 62 

 
    ธ.ค. 62 
 
 

ธ.ค. 62 

 
 
 
 
 
 

นางสาวพิชญาภา   
อินธิแสง 

นางสาวกรรณิกา  
พันธุรักษ์ , 

นายณัฐชาติ  
ลือแสน  

นางสาวดวงใจ  
ภารส าราญ 

 

    รวมทั้งสิ้น       25,000   
5.  สถานที่ด าเนินการ      โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ   พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 
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7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Out comes) 
 - นักเรียนร้อยละ 80 เข้าใจ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาส 
 - นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามัคคี
ในหมู่คณะ และมีการแสดงออกท่ี
เหมาะสม 
 - นักเรียนร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาภาษาอังกฤษและสนใจเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 
ผลผลิต( Outputs ) 
-นักเรียนร้อยละ 80 เข้าใจ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาส 
 - นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามัคคี
ในหมู่คณะ และมีการแสดงออกท่ี
เหมาะสม 
 - นักเรียนร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาภาษาอังกฤษและสนใจเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

 
-   ตอบแบบสอบถาม 
-   สังเกต, กลุ่มสัมพันธ์ 
-   ท าแบบฝึกหัด 
-   ทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
- สังเกตการร่วมกิจกรรม 
- ผลงาน,ชิ้นงาน 
- ท าแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ 

 
-   แบบสอบถาม 
-   แบบสังเกต 
-   ใบงาน  
-   แบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินผลงาน,ชิ้นงาน 
 แบบทดสอบ (ข้อสอบ) 
- ใบงาน (Worksheets) 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       8.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ และสนใจภาษาต่างประเทศมากขึ้น 
       8.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสามัคคี และได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม 
 
 
 

ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ  
            (นางสาวพิชญาภา  อินธแิสง)  
                                                                     ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
      ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                  (นางชุติมา  ลายทอง) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
  
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                            รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 
       สิบเอก    ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (เกษมศักดิ์ ทองสุ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 
ชื่อโครงการ   ปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา        
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด   5. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน 

ประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 2.5  

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์หลัก ข้อ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อ 

การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพิชญาภา  อินธิแสง       
ลักษณะของโครงการ (  )  ใหม่  ( / )  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ   10,000  บาท  
1.   หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาท้ังด้านการฟัง- 
พูด –อ่าน- เขียน ห้องปฏิบัติการทางภาษาเป็นห้องใช้ฝึกทักษะการฟังและการพูดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
จึงมีความจ าเป็นจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการฝึกทักษะดังกล่าวอย่างเพียงพออยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการทางภาษามีวัสดุ-ครุภัณฑ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและ 
มีประสิทธิภาพ                        
          2. เพ่ือท าให้การฝึกทักษะการใช้ภาษาของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ      

3. เพ่ือท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

- โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางภาษาที่มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพไว้ให้บริการแก่ 
ครูนักเรียนอย่างเพียงพอกับความต้องการร้อยละ 80                                 
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   - นักเรียนร้อยละ 80  ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาโดยใช้สื่อ-ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 
                      -  นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษดีขึ้น 
          3.3 ผลกระทบ (Impacts) 
4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

4.1) วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 
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กิจกรรมที่ 1 
 - ประชุมวางแผน/จัดท าโครงการ 
 - เสนอโครงการ 
 
กิจกรรมที่ 2 
- ด าเนินการปรับปรุงและซ่อมแซม
วัสดุ-ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา 
 
กิจกรรมที่ 3 
 - สรุปและรายงานผล 

 
พ.ย. 62 
พ.ย. 62 

 
 

พ.ย. 62- 
         ส.ค. 63 

 
 
 
         ก.ย. 63 

 
 

10,000 

 
 

นางสาวพิชญาภา       
     อินธิแสง   

 
4.2)ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 10,000 บาท จ าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้ 

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ รวมงบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
 - ประชุมวางแผน/จัดท า
โครงการ 
 - เสนอโครงการ 
 
กิจกรรมที่ 2 
- ด าเนินการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
กิจกรรมที่ 3 
 - สรุปและรายงานผล 

  พัดลม 
สวิทซ์
ไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า 
บาน
หน้าต่าง 
โต๊ะญี่ปุ่น 
ล าโพง 
  

10,000 ตลอดปี
การศึกษา 

 
น.ส.พิชญาภา  

อินธิแสง 
  

 รวม     10,000   
 
5.  สถานที่ด าเนินการ      หอ้ง Sound Lab โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 
7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Out comes)  
 
- สังเกต 

 
 
-  แบบสังเกต 
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- นักเรียนร้อยละ 80  ได้ฝึกทักษะ
การใช้ภาษาโดยใช้สื่อ-ครุภัณฑ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
  -  นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะการ
ฟัง - การพูดภาษาอังกฤษดีขึ้น 
 
ผลผลิต( Outputs ) 
- โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางภาษา
ที่มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพไว้
ให้บริการแก่คร-ูนักเรียนอย่าง
เพียงพอกับความต้องการร้อยละ 80                       

-ประเมินผล 
 
 
 
 
-  ตรวจดูสภาพจริง 
 

- แบบประเมินผลการฟัง -พูด 
 
 
 
 
-แบบบันทึกการตรวจสอบจาก 
 สภาพจริง 
- แบบสอบถาม 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1. ห้องปฏิบัติการทางภาษามีวัสดุ-ครุภัณฑ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ                        
          8.2. การฝึกทักษะการใช้ภาษาของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ      

8.3 นักเรียนมีความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 
ลงชื่อ                             ผู้เสนอโครงการ  

          (นางสาวพิชญาภา  อินธิแสง) 
       ครูช านาญการพิเศษ  
       

 
ลงชื่อ        ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                (นางชุติมา  ลายทอง) 
            หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                           รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 
      สิบเอก        ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 


