
 

โครงการศนูย์เครอืขา่ยพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาฝรัง่เศส 
ประจ าปงีบประมาณ 2558 

 
 
 
 
 

 
 
 

โรงเรยีนวชริธรรมสาธติ 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร  
 



 
 
 
 

กิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2558 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
ชื่อโครงการ  เสริมสร้างบุคคลแหง่การเรียนรู้ 
กิจกรรม      ค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 
สนองกลยุทธ์สพฐ.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ  
                             ในการเรียนรู ้
สนองกลยุทธ์ สพม.2ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกรพดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็น 
                                เครื่องมือในการเรียนรู ้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.  ด้านผู้เรยีน มาตรฐานที ่ 3 
ตัวบ่งชี้ สมศ.               (  ) พื้นฐาน  (     )  อัตลักษณ์  (     ) มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งช้ีที่  3 
แผนงานหลัก                แผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาตามหลักสูตรและส่งเสรมิความสามารถด้าน    
                                เทคโนโลย ี
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส 
ผู้รับผิดชอบ                 นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ ์
ระยะเวลาด าเนินการ      31 กรกฎาคม – 1  สิงหาคม  2558 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การจัด
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมภาษาฝรั่งเศสเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในรูปแบบ
สถานการณ์เชิงนันทนาการในบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาซึ่งจะก่อให้เกิดแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ ฝึกทักษะการท างานกับผู้อื่น 
เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศสและจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมาพบว่าผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายในระดับมากที่สุดดังนั้นคณะกรรมการด าเนินงานจึงเห็นสมควรจัด
กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู ้ความสามารถและทักษะด้านภาษาฝรั่งเศส 

2.2เพ่ือให้นักเรียนเพิ่มพูนความรูแ้ละทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสและสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
จริงในชีวิตประจ าวัน 
   2.3เพ่ือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณด์้านภาษาและวัฒนธรรมฝรัง่เศสให้แก่นักเรยีนด้วยบรรยากาศของความ
ร่วมมือกันในการเรียนรู้และปฏิบัตภิาระงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความสนุกสนานเพลดิเพลิน 
 2.4.เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างนักเรียนต่างโรงเรียน 
 

 



3.  เป้าหมาย 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนร้อยละ 10 ของโรงเรียนในศูนย์เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมระดับดมีากขึ้นไป 
 
4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
  4.1 เสนอและขออนุมัติกจิกรรม 
 4.2 ประชุมคณะกรรมการศูนยเ์พือ่วางแผนการด าเนินงาน 
 4.3 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมค่าย 
 4.4 ส ารวจสถานท่ีจดักิจกรรมค่าย 
 4.5 แจ้งโรงเรียนในศูนย์ฯเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรม 
 4.6 ประชุมคณะกรรมการจดักิจกรรม เพื่อจดัเตรียมเอกสาร อุปกรณ์และแบ่งกลุ่มกิจกรรมแต่ละฐาน 
  4.7 จัดกิจกรรมคา่ย 
 4.8 สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอและขออนุมัติ
กิจกรรม 

            นางโสภา 

2 ประชุมคณะกรรมการศูนย์
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 

             

3 ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัด ค่าย 

             

4 ส ารวจสถานท่ี              
5 แจ้งโรงเรียนในศูนย์ฯเพื่อ

คัดเลือกตัวแทนนักเรียน
ร่วมโครงการ 

             

6 ประชุมคณะกรรมการจัด
ค่าย เพื่อจัดเตรียมเอกสาร 
อุปกรณ์และแบ่งกลุ่ม
กิจกรรมแต่ละฐาน 

             

7 จัดกิจกรรมค่าย              
8 สรุปประเมินผลการ

ด าเนินงาน 
             

6. สถานที่  
7. งบประมาณ 60,000 บาท 



8.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1 

1.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์
เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

      

 กิจกรรมที่ 2 

2.1ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัด ค่าย 

2.2   ส ารวจสถานท่ี 

      

 กิจกรรมที่ 3 

3.1แจ้งโรงเรียนในศูนยฯ์เพื่อ
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนร่วม
โครงการ 

      

 กิจกรรมที่ 4 
จดักิจกรรมค่าย 

 60,000     

 รวม  60,000     

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
9.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนในศูนย์ฯฝรั่งเศสร้อยละ 10 
เข้าร่วมกิจกรรม  

 
ส ารวจนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 
แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมระดบัมาก 

 
สอบถามความพึงพอใจ 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เชิงปริมาณ  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 ได้แสดงความสามารถดา้นภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 
 10.2  เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความสนใจและทัศนคติที่ดตี่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส 
 
 
 
 



11. รายละเอียดงบประมาณ  
 
ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวมเป็นเงิน 

1. วัสดุ อุปกรณ ์   2,000   2,000 
2. อาหารและที่พัก 51,000 1 51,000 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร   7,000 2  7,000 
 รวม   60,000 
 
 
       ลงช่ือ...............................................................                 ลงช่ือ................................................................ 
                (นางโสภา      พงศ์เทพูปถัมภ์)                                  (นางสาวนิภาพรรณ   อดุลยก์ิตติชัย) 

        เลขานุการศูนยเ์ครือข่ายฯภาษาฝรั่งเศส                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
       
                                                                           ลงช่ือ................................................................ 

                 (นางปานทิพย์     สุขเกษม) 
                 รองผู้อ านวยการกลุม่บรหิารวิชาการ 
 

            ลงช่ือ……………………………………………… 
                  (นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ)์ 
                                                     หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 
 อนุมัติ      ปรับปรุง/แกไ้ข อื่น ๆ ................. 
 
            ลงช่ือ................................................................ 
                        (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2558 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 
กิจกรรม      พัฒนาศักยภาพผู้เรยีนเพื่อการสอบวดัความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ 
                               เรียนรู ้
สนองกลยุทธ์ สพม.2ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ 
                                เรียนรู ้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.  ด้านผู้เรยีน   …มาตรฐานท่ี……5... 
ตัวบ่งชี้ สมศ.(  ) พื้นฐาน   (    )  อัตลักษณ์(    ) มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งช้ีที่....5....... 
แผนงานหลัก        แผนพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน     
                        เทคโนโลย ี
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาฝรั่งเศส 
ผู้รับผิดชอบ                       นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ ์
ระยะเวลาด าเนินการ  10 – 14 สิงหาคม 2558 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวัตถุประสงค์หลักของการเรยีนการสอนภาษาฝรั่งเศสนั้นนักเรียนต้องสามารถใช้ภาษาได้ทั้ง ทักษะฟัง ทักษะพูด 
ทักษะอ่านและทักษะเขียน นอกจากนี้จุดประสงค์หลักของการเรยีนภาษาฝรั่งเศสดังกล่าวแล้วนักเรียนยังสามารถใช้เป็น
เส้นทางเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและข้อสอบวดัความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส  จะมลีักษณะพิเศษต่างจากข้อสอบวัด
ทักษะภาษาทั่วๆไปดังนั้นการได้ศกึษาแนวทางของข้อสอบจากผู้ที่มีความเช่ียวชาญก็จะช่วยใหผู้้เรยีนมีทักษะการท าข้อสอบ
มากขึน้และจากผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมทีผ่า่นมานักเรยีนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับมาก
ที่สุดและเห็นสมควรด าเนินกจิกรรมดังกล่าวต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1   เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีศักยภาพทางภาษาฝรั่งเศสในการสอบวัดความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 

2.2.  เพือ่กระตุ้นใหผู้้เรียนเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 
2.3.  เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผูเ้รียนก่อนสอบวัดความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในศูนย์ฯเข้า
ร่วม 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพร้อมในการเข้ากิจกรรมระดับมาก 
 
 

 



4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
  4.1 เสนอและขออนุมัติกจิกรรม 
 4.2 ประชุมคณะกรรมการศูนยเ์พือ่วางแผนการด าเนินงาน 
 4.3 ติดต่อวิทยากรเพื่อจดักิจกรรม 
 4.4 แจ้งโรงเรียนในศูนย์ฯเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนร่วมโครงการ 
 4.5 จัดกิจกรรม 
 4.6 สรุปและประเมินผลโครงการ 
 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 

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

พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม 
 

           นางโสภา 
2 ประชุมคณะกรรมการศูนย์

เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
        

 

    

3 ติดต่อวิทยากรเพื่อจัด
กิจกรรม 

         
 

   

4 แจ้งโรงเรียนในศูนย์ฯเพื่อ
คัดเลือกตัวแทนนักเรียน
ร่วมโครงการ 

         
 

   

5 จัดกิจกรรม           
 

  

6 
สรุปและประเมินผล
โครงการ 

          
 

  

 
6. สถานที่  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
7.  งบประมาณ20,000บาท 
 
8.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1 

1.1ประชุมคณะกรรมการศูนย์เพื่อ
วางแผนการด าเนินงาน 

      

 กิจกรรมที่ 2 

2.1   ติดต่อวิทยากรเพื่อจัด
กิจกรรม 

      



2.2   แจ้งโรงเรียนในศูนย์ฯเพื่อ
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนร่วม
โครงการ. 

 กิจกรรมที่ 3 

3.1 จัดกิจกรรม 

  

20,000 

    

20,000 

 รวม  20,000    20,000 

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
9.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ด้านปริมาน 
นักเรียนระดับ ม. 6ของโรงเรียนในศูนย์ฯ
ฝรั่งเศสที่จะสอบวัดความถนดัทางภาษา
ฝรั่งเศสเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 50 
 

 
ส ารวจนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 
แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมคีวามพร้อมใน
การเข้าสอบวดัความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
และมีความพึงพอใจในกิจกรรมระดับมาก. 

 
สอบถามความพึงพอใจ 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เชิงปริมาณนักเรียนระดับ ม. 6 ในโรงเรียนในศูนยม์ีความสนใจสมัครสอบวัดความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 
 10.2  เชิงคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสของโรงเรียนในศนูย์ฯฝรั่งเศสพัฒนาขึ้น 
 
11. รายละเอียดงบประมาณ  
ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวมเป็นเงิน 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 1   3,600 
2. อาหารกลางวันผู้เข้าร่วมกิจกรรม   100 164  16,400 
 รวม   20,000 
 
 
 
 



   
       ลงช่ือ...............................................................                 ลงช่ือ................................................................ 
                (นางโสภา      พงศ์เทพูปถัมภ์)                                  (นางสาวนิภาพรรณ   อดุลยก์ิตติชัย) 

        เลขานุการศูนยเ์ครือข่ายฯภาษาฝรั่งเศส                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
       
                                                                           ลงช่ือ................................................................ 

                 (นางปานทิพย์     สุขเกษม) 
                 รองผู้อ านวยการกลุม่บรหิารวิชาการ 
 

            ลงช่ือ……………………………………………… 
                  (นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ)์ 
                                                     หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 
 อนุมัติ      ปรับปรุง/แกไ้ข อื่น ๆ ................. 
 
            ลงช่ือ................................................................ 
                        (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2558 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 
กิจกรรม     แข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศส 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ 
                               เรียนรู ้
สนองกลยุทธ์ สพม.2ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกรพดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ 
                                เรียนรู ้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.  ด้านผู้เรยีน   …มาตรฐานท่ี……5... 
ตัวบ่งชี้ สมศ. (   ) พื้นฐาน   (   )  อัตลักษณ์(  ) มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งช้ีที่....5....... 
แผนงานหลัก        แผนพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน     
                        เทคโนโลย ี
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส 
ผู้รับผิดชอบ                      นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ ์
ระยะเวลาด าเนินการ 28  สิงหาคม 2558 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ระบุว่าการจดัการศึกษาต้องถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถสูงสดุ
และต้องจัดการศึกษาใหส้อดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผูเ้รียน ฝึกกระบวนการคดิวิเคราะห์ เรียนรูจ้ากประสบการณ์
จริง คิดเป็น ท าเป็น ปัญหาเป็น ดงันั้นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาฝรั่งเศสจึงเห็นสมควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสใหแ้ก่นักเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาฝรั่งเศสและจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา2556 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมดังกล่าวในระดบัดีมาก และ
เห็นสมควรจัดกจิกรรมดังกล่าวต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 

  2.1เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
2.2เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส 

  2.3.เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบและมีประสบการณ์ในการแก้ปญัหา 
      อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนร้อยละ 20 ของโรงเรียนในศูนย์เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมระดับดมีากขึ้นไป. 
4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 4.1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม 
 4.2 ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ์ ช้ีแจงรายละเอียดของกิจกรรมก าหนดการแข่งขันประเภทตา่งๆ 



 4.3 ติดต่อกรรมการตดัสินการแข่งขัน 
 4.4 ท าหนังสือแจ้งโรงเรียนในศูนย์ฯ เพื่อรับสมัครนักเรียนที่จะเข้ารว่มกิจกรรม 
 4.5 จัดกิจกรรม 
 4.6 สรุปและประเมินผลโครงการ 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 

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

พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอและขออนุมัติกิจกรรม 
 

            
2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 

ช้ีแจงรายละเอียดของ
กิจกรรมก าหนดการแข่งขัน
ประเภทต่างๆ 

             

3 ติดต่อกรรมการตัดสินการ
แข่งขัน 

             

4 ท าหนังสือแจ้งโรงเรยีนใน
ศูนย์ฯ เพื่อรับสมัครนักเรียน
ที่จะเข้าร่วมกจิกรรม 

             

5 จัดกิจกรรม           
 

  
6 สรุปและประเมินผล

โครงการ 
          

 

  

6. สถานที่  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต. 
7.  งบประมาณ 15,000 บาท 
8.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ช้ีแจง
รายละเอียดของกิจกรรมก าหนด
จัดกิจกรรม 
 

      

 กิจกรรมที่ 2 

 

จดักิจกรรม 

 14,000 1,000   15,000 

 รวม  14,000 1,000   15,000 

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 



9.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนในศูนย์ฯฝรั่งเศสร้อยละ 15 
เข้าร่วมกิจกรรม  
 

 
ส ารวจนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 
แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมระดบัมาก 
 

 
สอบถามความพึงพอใจ 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เชิงปริมาณนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อมีการจดักิจกรรมในลักษณะนี้ 
 10.2  เชิงคุณภาพนักเรียนมีความสนใจและทัศนคติที่ดตี่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส 
 
11. รายละเอียดงบประมาณ  
ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวมเป็นเงิน 

1. วัสด ุ 1,000  1,000 
2. ค่าตอบแทนกรรมการตดัสินการแข่งขัน 1,000 4 4,000 
3. อาหารกลางวัน อาหารวา่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 100 10,000 
 รวม   15,000 
 
    ลงช่ือ...............................................................                ลงช่ือ................................................................ 
            (นางโสภา      พงศ์เทพูปถัมภ์)                                   (นางสาวนิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย) 

   เลขานุการศูนยเ์ครือข่ายฯวิชาภาษาฝรั่งเศส       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
        ลงช่ือ................................................................ 

          (นางปานทิพย์     สุขเกษม) 
            รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารงานวิชาการ 
 

         ลงช่ือ……………………………………………… 
              (นางสาวภรณ์กมนส์        ดวงสุวรรณ)์ 
                                                    หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 
 อนุมัติ      ปรับปรุง/แกไ้ข อื่น ๆ .......... 
         ลงช่ือ................................................................ 
                    (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 



 
กิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2558 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
ชื่อโครงการ  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรม      อบรมครูเรื่อง ฝรั่งเศสในโลกปจัจุบัน : สังคมและวัฒนธรรมปัจจุบัน 
สนองกลยุทธ์  สพฐ. ที ่ 3 ด้านการจัดการศึกษามาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งช้ีที่ 7.1,7.2,7.3,7.5,7.6,7.7 
สนองกลยุทธ์  สพม.2 ที่  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.  ด้านการบริหารจดัการ มาตรฐานที่  10. 
ตัวบ่งชี้ สมศ. (   ) พื้นฐาน   (   )  อัตลักษณ์  (  ) มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งช้ีที่......3..... 
แผนงานหลัก        แผนพัฒนาครูและบลุากรทางการศึกษาให้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ                    
แผนงบประมาณ    ค่าใช้สอย 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส  
ผู้รับผิดชอบ    นางโสภา     พงศ์เทพูปถัมภ ์
ระยะเวลาด าเนินการ    มิถุนายน 2558 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล    
 การเรียนรู้ภาษาใดภาษาหนึ่งไม่วา่จะเป็นภาษาแม่หรือภาษาตา่งประเทศสิ่งจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้ควบคู ่

ไปกับตัวภาษาคือวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้นๆ เช่นเดียวกันการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส การเรียน รู้วัฒนธรรมเป็น
สิ่งจ าเป็นยิ่งและด้วยโลกปัจจุบันมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน ครูสอนภาษา
ฝรั่งเศสจึง ต้องพัฒนาตัวเองให้มีความรู้เรื่องวัฒนธรรมและทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 
 ด้วยเหตผุลและความจ าเป็นดังกลา่ว ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาฝรั่งเศส ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ โรงเรียนวชิรธรรมสาธติจึงได้เสนอกิจกรรมอบรมครเูรื่อง ฝรั่งเศสในโลกปัจจุบัน ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 
   
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฝรั่งเศส 
ในปัจจุบัน 

 2.2.ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสสามารถน าความรู้ด้านวัฒนธรรมมาใช้จัดการเรยีนการสอนภาษาฝรั่งเศสอย่างมีคุณภาพ 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ : ครสูอนภาษาฝรั่งเศสในศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาฝรั่งเศส  
จ านวน 25 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  : ครูสอนภาษาฝรั่งเศสที่เข้ารับการอบรมมคีวามพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมใน 
ระดับดีขึ้นไป 
 



4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
  4.1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม 
 4.2 ประชุมครูฝรั่งเศสน าเสนอกิจกรรม 
  4.3 รวบรวมรายชื่อผูเ้ข้ารับการอบรม 
 4.4 จัดอบรม 
  4.6 ประเมินผลการด าเนินงาน 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 

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

พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม 
 

           นางโสภา  
2 ประชุมครฝูรั่งเศสน าเสนอ 

กิจกรรม 
            นางโสภา   

3 รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการ
อบรม 

            นางโสภา    

4 จัดอบรม           
 

  นางโสภา     

5 สรุปและประเมินผล 
 

            นางโสภา     

6. สถานที ่ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
7.  งบประมาณ  5,000 บาท 
8.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ช้ีแจง
รายละเอียดของกิจกรรมก าหนด
จัดกิจกรรม 

      

 กิจกรรมที่ 2 

จัดอบรม 

  

5,000 

   

5,000 

 

5,000 

 กิจกรรมที่ 3 

ประเมณิผลกิจกรรม 

      

 รวม  5,000   5,000 5,000 

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
 



9.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ด้านปริมาณ 
คณะกรรมการศูนยร์้อยละ 90 เข้ารับการ
อบรม 

 
เก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม 

 
แบบเก็บข้อมูล 

ด้านคุณภาพ 
คณะกรรมการศูนยม์ีความพึงพอใจใน
กิจกรรมระดบัมาก 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ    ไดร้ับความรูด้้านวัฒนธรรมฝรั่งเศสในหัวข้อสังคมและวัฒนธรรมปจัจุบัน 
 9.2  เชิงคุณภาพ   ครูผูส้อนภาษาฝรั่งเศสมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมระดับมาก 
 
11. รายละเอียดงบประมาณ  
ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวมเป็นเงิน 

1. อุปกรณ์และเอกสาร 1,400  1,400 
2. ค่าวิทยากร 3,600  3,600 
 รวม   5,000 
 
 
ลงช่ือ...............................................................                  ลงช่ือ................................................................ 
          (นางโสภา      พงศ์เทพูปถัมภ์)                                   (นางสาวนิภาพรรณ   อดุลย์กติตชัิย) 

เลขานุการศูนย์เครือข่ายฯวิชาภาษาฝรั่งเศส       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
       
                                                             ลงช่ือ................................................................ 

       (นางปานทิพย์     สุขเกษม) 
           รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

      ลงช่ือ……………………………………………… 
              (นางสาวภรณ์กมนส์        ดวงสุวรรณ)์ 
                                                   หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 
 อนุมัติ      ปรับปรุง/แกไ้ข อื่น ๆ ........... 
      ลงช่ือ................................................................ 
                   (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ   
 



  
กิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2558 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบการบรหิารและการจดัการ 
กิจกรรม      ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯฝรั่งเศส 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.ท่ี  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
สนองกลยุทธ์  สพม.2ท่ี  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อยา่งมีคุณ  
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.  ด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานท่ี  10. 
ตัวบ่งชี้ สมศ.(   ) พื้นฐาน   (   )  อัตลักษณ์(  ) มาตรการส่งเสรมิ  ตัวบ่งช้ีที่....3....... 
แผนงานหลัก        แผนพัฒนาครแูละบลุากรทางการศึกษาให้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ                    
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส 
ผู้รับผิดชอบ นางโสภา     พงศ์เทพูปถัมภ ์
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2558 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 14โรงเรียน มีบุคลากรทีเ่ป็นครสูอนภาษาฝรั่งเศส ประมาณ 24 คนและเพื่อให้การ
ประสานงานและการด าเนินงานตา่งๆของศูนย์ส าเร็จลลุ่วงไปด้อยดี จึงจ าเป็นจะด้องมีการพบปะของคณะกรรมการศูนย์ซึ่ง
ได้แก่ครผููส้อนภาษาฝรั่งเศสของโรงเรียนที่สังกัดศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
อย่างต่อเนื่อง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

  2.1  เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือของคณะกรรมการศูนยใ์นการพัฒนาศูนย์ฯฝรั่งเศส 
2.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสของโรงเรียนใน สพม. 2 

 2.3  เพื่อให้ผู้สอนภาษาฝรั่งเศสไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณซ์ึ่งกันและกัน 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณกรรมการศูนย์ร้อยละ95 เข้าร่วมการประชุม 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพการด าเนินงานกิจกรรมของศูนย์ฯฝรั่งเศสส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมีคณุภาพ 
 
4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
  4.1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม 
 4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ซึงประกอบด้วยครูสอนฝรั่งเศสในโรงเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาวิชาภาษาฝรั่งเศส จ านวน 
14 โรง 
 4.3 ประชุมคณะกรรมการศูนย ์
 4.4 สรุปและประเมินผล 
 

 



5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 

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

พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม 
 

           นางโสภา  
2 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย ์             นางโสภา   
3 ประชุมคณะกรรมการศูนย์             นางโสภา    
4 สรุปและประเมินผล 

 
            นางโสภา     

6. สถานที่  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และโรงเรียนในศูนย์ฯ 
7.  งบประมาณ4,000 บาท 
8.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1 

แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย ์

      

 กิจกรรมที่ 2 

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ 

     

4,000 

 

4,000 

 รวม     4,000 4,000 

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
9.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ด้านปริมาณ 
คณะกรรมการศูนยร์้อยละ 95 เข้าร่วมประชุม 

 
ส ารวจรายชื่อคณะกรรมการศูนย ์

 
แบบส ารวจ 

ด้านคุณภาพ 
คณะกรรมการศูนยม์ีความพึงพอใจในการ
ท างานของศูนย ์

ส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจความพึงพอใจ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เชิงปริมาณคณะกรรมการศูนย์เข้าร่วมประชุมร้อยละ 90 
 10.2  เชิงคุณภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาภาษาฝรั่งเศสพัฒนาขึ้น 
 
 
 
 



11. รายละเอียดงบประมาณ  
ที ่ รายการ ราคา จ านวน รวมเป็นเงิน 

1. ค่าอาหารว่าง 3,000  3,000 
2. เอกสาร 1,000  1,000 
 รวม 4,000  4,000 
 
 ลงช่ือ...............................................................              ลงช่ือ................................................................ 
                  (นางโสภา      พงศ์เทพูปถัมภ์)                                  (นางสาวนิภาพรรณ   อดลุย์กิตติชัย) 

          เลขานุการศูนย์เครือข่ายฯวิชาภาษาฝรั่งเศส           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
 
               ลงช่ือ................................................................ 

                   (นางปานทิพย์     สุขเกษม) 
                  รองผู้อ านวยการกลุม่บรหิารงานวิชาการ 
 

               ลงช่ือ……………………………………………… 
                     (นางสาวภรณ์กมนส์        ดวงสุวรรณ)์ 
                                                         หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 
 อนุมัติ      ปรับปรุง/แกไ้ข อื่น ๆ ............. 
                 ลงช่ือ................................................................ 
                           (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต   
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