
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

 

 
 
 

 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 
 



งาน/โครงการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศประจ าปีงบประมาณ  2559 
 

ล าดับที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม อุดหนุน รายได้ฯ 
เรียนฟร1ี5

ปี 
อื่นๆ ระยะเวลา หมายเหต ุ

  แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน             
  โครงการเสรมิสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู ้             

1 ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
0       

ต.ค.58-
ก.ย.59   

2 
การจัดการเรยีนการสอนโดยเจ้าของ
ภาษา   1,217,640     

ต.ค.58-
ก.ย.59   

3 วันคริสตม์าส 
0       

25 ธ.ค.
58   

4 
น านักเรียนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอก
สถานท่ี 3,000       

ต.ค.58-
ก.ย.59   

  รวม 3,000 1,217,640         

  
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ             

5 น านักเรียนแข่งขันนอกสถานท่ี 
6,000       

ต.ค.58-
ก.ย.59   

6 สอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส 
5,400       

24 ม.ค.
59   

  รวม 11,400           
  โครงการประชาคมอาเซียน             
7 เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน 560       8 ก.พ.59   
  รวม 560           

  
โครงการส่งเสริมการจัดการเรยีนรูสู้่
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ             

8 
สร้างสรรคผ์ลงานบรูณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง 0       

ต.ค.58-
ก.ย.59   

  แผนงานท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ             

  
โครงการพัฒนาระบบบรหิารและการ
จัดการ             

9 
ปรับปรุงพัฒนางานพัสด ุ (16,872.80)   (51,828.40)   

ต.ค.58-
ก.ย.59 พัสดุกลาง 

  รวม (16,872.80)           

  รวมท้ังสิ้น 
14,960 1,217,640 

      
              
1,232,600  

 

 

 

 

 

 



 

 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 กิจกรรม /  โครงการประจ าปีงบประมาณ 2559 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

โครงการเสริมสรา้งบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที1่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.2ข้อที1่  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.  ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 3ตัวบ่งช้ี ท่ี 3.1, 3.2,3.3 และ 
มาตรฐานที 4 ตัวบ่งช้ี ท่ี 4.1, 4.4, มาตรฐานที5่ 
ตัวบ่งชี้ สมศ.(  ) พื้นฐาน   (   )  อัตลักษณ์(  ) มาตรการส่งเสรมิ  ตัวบ่งช้ีที่ 3 (ตัวบ่งช้ีย่อยที่ 3.1,3.2)  
    ตัวบ่งช้ีที่ 4 (ตัวบ่งช้ีย่อยที ่4.1,4.2) 
แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะงาน / กิจกรรม(   ) ต่อเนื่อง     (   )  ใหม่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบนางสาวเสาวนีย์  จิระสุทธ์ิตระกูล, นางสาวกวินวัณณ์  กาฬดิษฐ์  และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการตุลาคม2558- กันยายน2559  
สถานทีโ่รงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถสูงสุดและต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความถนัด 

ความสนใจของผู้เรียน ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์เรียนรู้จากประสบการณ์จริงคิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหาเป็น  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายเพื่อให้ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  มีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมตามความถนัดและแสดงออกถึงความสามารถของแต่ละ
บุคคล  และตามแนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์เทียบเคียง
มาตรฐานสากล (World class standard) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen)ซึ่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2552 เพื่อเป็น
การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องโดย
ปรับกิจกรรมใหน่้าสนใจ และสนองตอบความต้องการของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้นโดยน าผลการประเมินกิจกรรม ระดับความ
พึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการด าเนินกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรม
ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกันท่ีดี และเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม 

 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก รู้จักคิดและแก้ปัญหาได้อย่างมั่นใจ  
 2.2 ส่งเสริมใหน้ักเรียนมีประสบการณ์ เพื่อน ามาพัฒนาตนเอง  
 2.3 ปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ ความขยัน หมั่นฝึกฝนหาความรู้  
 

3.  เป้าหมาย 



 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนระดับ ม.ต้น และม.ปลาย ร้อยละ 80 สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม สามารถคิดผ่านการฟัง พูด อ่าน และ เขยีนหรือน าเสนอ 
ด้วยวิธีต่างๆ ผา่นกิจกรรมท่ีเข้าร่วมมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก 
 

4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
    4.1 กิจกรรม 
 1.  แข่งขันพูดสดุดี(Speech) วันพ่อ 
 2.  แข่งขันประดิษฐ์การ์ดภาษาอังกฤษวันแม่ ระดับ ม. ต้น 
 3.  แข่งขันจัดบอร์ดวันแม่ ระดบั ม. ปลาย 
 4.  แข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษระดับ ม. ต้น 

5. แข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับม. ปลาย 
6. แข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษระดับ ม.ต้น  
7. แข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษระดับ ม.ปลาย  
8. แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับ ม. ต้น 
9.  แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับ ม.ปลาย 

10. แข่งขัน Spelling Bee ระดับ ม.ต้น 
11. แข่งขัน Spelling Bee ระดับ ม.ปลาย 
12.  แข่งขันคัดลายมือภาษาจีน 
4.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. เสนอกิจกรรม 
2. จัดการแข่งขัน 
3. ประเมินผล 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 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 เสนอกิจกรรม              
2 จัดกิจกรรม 

2.1 แข่งขันพูดสดุดี
(Speech) วันพ่อ 
2.2 แข่งขันประดิษฐ์การ์ด
ภาษาอังกฤษวันแม่  
ระดับ ม. ต้น 
2.3 แข่งขันจัดบอร์ดวันแม่ 
ระดับ ม. ปลาย 
2.4 แข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit)  
ระดับ ม. ปลาย 
2.5แข่งขันร้องเพลง
ภาษาอังกฤษระดับ ม.ต้น 
2.6 แข่งขันร้องเพลง
ภาษาอังกฤษระดับ ม.ปลาย  
2.7 แข่งขันตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษระดับ ม. ต้น 

   
 

      
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
น.ส.จิรา  
 
หัวหน้า
ระดับ ม.ต้น 
 
หัวหน้าระดับ 
ม.ปลาย 
 
น.ส.อรวรรยา 
 
 
นางทิพย์จนัทร ์
 
 
นางชนิสรางค์ 
 
น.ส.เสาวนีย์ 
 



 

6.  งบประมาณ เงินอุดหนุน   เงินบ.กศ.  เงินนโยบายเรยีนฟรีฯ  (SP1)    เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)........ 
 

7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินอุดหนุน บ.กศ. SP1 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/
รับสมคัร 

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินกิจกรรม 

  

 

 

 

 

 

   

 รวม - - - - - - 

 
8.  การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 80สนใจเข้าร่วมกจิกรรม 

เก็บข้อมูลนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม แบบบันทึกข้อมูลนักเรยีนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนสามารถคิดผา่นการการฟงั พูด อ่าน 
และเขียนหรือน าเสนอในกิจกรรมต่างๆ และมี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับมาก 

การประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณนักเรียนทุกระดับช้ันสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
 9.2  เชิงคุณภาพนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม คิดผ่านการฟัง พูด อ่าน และ เขียนหรือน าเสนอด้วยวิธีตา่งๆ ผ่าน 
กิจกรรมที่เข้าร่วมมคีวามพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 

2.8 แข่งขันตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษระดับ ม.ปลาย 
2.9 แข่งขัน Spelling Bee 
ระดับ ม.ต้น 
2.10 แข่งขัน Spelling Bee 
ระดับ ม.ปลาย 
2.11 แข่งขันคัดลายมือจีน 

น.ส.อุษา 
 
 

น.ส.อรวรรยา 
 
นางนลินพร 
 
น.ส.กมลรัตน์ 

3 ประเมินผล             น.ส.เสาวนีย์ 
 



 
ลงช่ือ……………………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางสาวเสาวนีย์ จริะสุทธ์ิตระกูล)   

  
                                            ลงช่ือ.............................................................. 
          (นางสาวนิภาพรรณ อดลุย์กติติชัย) 
    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
                                            ลงช่ือ................................................................ 
            ( นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี) 
                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
 
 
           ลงช่ือ................................................................ 
            (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

โครงการ/งาน/กิจกรรมส่งเสริมทกัษะภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  กลุ่มบรหิารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 1ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/รับสมัคร         

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินกิจกรรม 

ล าดับ รายการคา่ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
เงินอุดหนุน เงิน บกศ. เงินเรียน 

ฟรี 15 ปีฯ 
เงินอ่ืน ๆ 

กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/รับสมัคร       
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินกิจกรรม       
     
รวมทั้งสิ้น - - - - 

 
หมายเหตุ .................................................................................................................................................... 

 
 
 

   ลงช่ือ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวเสาวนีย์ จริะสุทธ์ิตระกูล) 

      วันท่ี......../..................../............... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

กิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2559 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

โครงการ   เสริมสรา้งบุคคลแห่งการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยเจา้ของภาษา  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที1่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.2ข้อที1่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท                                      
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.ด้านมาตรฐานการจัดการศีกษามาตรฐานท่ี  5   ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 
ตัวบ่งชี้ สมศ. () พื้นฐาน    (   ) อัตลักษณ์   (    ) มาตรการส่งเสริม   ตัวบ่งช้ีที่ 5.8 
แผนงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
ลักษณะโครงการ  ( ) ต่อเนื่อง  (    ) ใหม ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ นางนลินพร สมสมัย  และนางสาวอุษา นะแน่งน้อย 
ระยะเวลาด าเนินการ            ตุลาคม 2558 -  กันยายน 2559 
สถานทีโ่รงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นส าคัญ  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนได้ครบถ้วน  ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษา
ขึ้นเพื่อสนองต่อนโยบายการสอนภาษาต่างประเทศ สนองต่อหลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาต่างประเทศ  อีกทั้งเพื่อ
เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์จริงและได้ฝึกกับเจ้าของภาษาโดยตรงนอกจากนี้ยัง
สามารถเพิ่มพูนความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  กิจกรรม
ดังกล่าวได้รับความสนใจ และยอมรับท้ังจากผู้ปกครองและตัวนักเรียนเอง และจากผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้เรียนโดยน าผลการประเมิน
กิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการด าเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา มาพัฒนาการจัดกิจกรรม
เพื่อให้กิจกรรมด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดี และเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนได้มโีอกาสฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสือ่สารกับเจา้ของภาษาโดยตรง 
      2.2เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์ตรงทางด้านเนือ้หาภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิตร้อยละ 100  เข้าร่วมกิจกรรม 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ มีความสนใจและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศใน 
การสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ดีขึน้  

4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
4.1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม 
4.2 จัดหาอาจารย์ชาวต่างชาตเิข้าสอน 
4.3 ด าเนินกิจกรรม 
4.4ประเมินผล 
 



5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 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 เสนอและขอ

อนุมัติกิจกรรม 
            นางนลินพรและคณะ 

2 จัดหาอาจารย์
ชาวต่างชาติเข้า
สอน 

   
 

      
 

 
 

   
 

3 ด าเนินกิจกรรม              
4 ประเมินผล              

 
6.  งบประมาณเงินอุดหนุน   เงินบกศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ  (SP1)    เงินอ่ืน ๆ(ระบุ)............   
 

7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินอุดหนุน บกศ. SP1 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1 จัดหาอาจารย์
ชาวต่างชาติเข้าสอน 
1.1 ประกาศรับสมคัร 
1.2 คัดเลือก 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินกิจกรรม 
2.1 จัดจ้าง 
2.2 นิเทศการสอน 
2.3ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
1,217,640 
 

     
 
 
 
 
1,217,640 

 

 รวม 1,217,640     1,217,640 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม 

 
การส ารวจการเข้าเรยีน 
 

 
แบบส ารวจเวลาเรียนของนักเรยีน 

ด้านคุณภาพ 
        นักเรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
นักเรียนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก 

การประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          9.1เชิงปริมาณ-ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรยีนการสอนโดยเจ้าของภาษา 



9.2  เชิงคุณภาพ- นักเรียนไดม้ีโอกาสฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง 
     -นักเรียนกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
     - นักเรียนไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์ตรงทางด้านเนื้อหา ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ 
ภาษา 
 

ลงช่ือ……………………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางนลินพร สมสมัย  )  

  
        ลงช่ือ.............................................................. 

           (นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย ) 
    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
                                             ลงช่ือ................................................................ 
            ( นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี) 
                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
 
 
            ลงช่ือ................................................................ 
            (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
โครงการ/งาน/กิจกรรม  การจัดการเรยีนการสอนโดยเจ้าของภาษา 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ      กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ล าดับ รายการคา่ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

เงินอุดหนุน เงิน บกศ. เงินเรียน 
ฟรี 15 ปี 

เงินอ่ืน ๆ 

กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทน       
 1.1 ครูสอนภาษาอังกฤษ

(22,490×12เดือน) 
3 269,880  809,640  

 
 

 1.2 ครูสอนภาษาจีน
(24,000×11เดือน) 

1 264,000  264,000   

 1.3 ครูสอนภาษาฝรั่งเศส
(7,200×10เดือน) 

1 72,000  72,000   

 1.4 ครูสอนภาษาญี่ปุ่น
(7,200×10เดือน) 

1 72,000  72,000   

กิจกรรมที่ 1 รวมเป็นเงิน  1,217,640 
 

  

รวมทั้งสิ้น  1,217,640 
 

  

 
หมายเหตุ .................................................................................................................................................... 

 
 

 
ลงช่ือ............................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                   (นางนลินพร  สมสมัย) 
                                            วันท่ี......../..................../............... 
 

 
 
 
 
 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

กิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2559 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

 
โครงการเสริมสรา้งบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรมวันครสิตม์าส 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.ข้อที1่  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์  สพม.2 ข้อที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.ด้านคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1,3.2,3.3,3.4 

มาตรฐานที 4 ตัวบ่งช้ีที่ 4.1,4.2,4.4 
มาตรฐานที 6 ตัวบ่งช้ีที่ 6.1,6.2,6.3 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน   (   )  อัตลักษณ์(  ) มาตรการส่งเสรมิ  ตัวบ่งช้ีที่3.1,3.2 
แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ(   ) ต่อเนื่อง     (   )  ใหม่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบนางทิพย์จันทร์  หงษาและคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ25  ธันวาคม พ.ศ.2558 
สถานที่ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
และจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้เรียน  เรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ท าเป็น
แก้ปัญหาเป็น สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ของเจ้าของภาษาควบคู่กันไป   เพื่อ
เป็นการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน  และกระบวนการจัดการเรียนรู้   ความ
ต้องการของผู้เรียน และสังคมปัจจุบัน  โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เน้นการส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก  ส่งเสริมการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีของ
เจ้าของภาษา ดังน้ันในวันที่ 25 ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคริสต์มาส และชาวคริสต์ถือว่าเป็นวันส าคัญในฐานะวันประสูติของ
พระเยซู  ทุกประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์มักจะจัดเทศกาลเฉลิมฉลองอย่างยิ่ งใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของวันดังกล่าว และเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ถึง
วัฒนธรรมประเพณีสากลอีกทั้งเป็นการบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ   และส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   และจากผลแบบสรุปความพึงพอใจในกิจกรรมที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมนี้ โดยมีการจัดประกวดแข่งขันทางด้านภาษาที่หลากหลาย จัด
นิทรรศการ กิจกรรมการแสดงต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพในฐานะพลเมืองและพลโลกโดยน าผล
การประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการด าเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา มา
พัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดี และเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อใหค้รูและนักเรยีนที่เข้ารว่มกิจกรรมและไดเ้รียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถทางภาษา 
 



3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณครูและนักเรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมและได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีวัน
คริสต์มาสของประเทศเจ้าของภาษา 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถทางภาษาผ่านทางกิจกรรมต่างๆที่
จัดขึ้น มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ มีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมทีัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ  
 

4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
4.1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม 
4.2 ประชุมครูในกลุ่มสาระเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม และมอบหมายหน้าท่ี 
4.3 ด าเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
4.4  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ตามกจิกรรมต่างๆ 
4.5 ฝึกซ้อมการแสดง และจัดการแข่งขันต่างๆ                
4.6 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง     
4.7   จัดกิจกรรมตามวันและเวลาที่ก าหนด 

            4.8   ประเมินผลและจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 

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             ครูทิพย์จนัทร ์
2 ประชุมครูในกลุ่มสาระเพื่อวาง

แผนการจดักิจกรรม และ
มอบหมายหน้าที ่

            ครูทิพย์จนัทร ์
ครูในกลุม่สาระ 

3 ด าเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส  
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ตาม
กิจกรรมต่างๆ 
-  ฝึกซ้อมการแสดง และจดัการ
แข่งขันต่างๆ                

            ครูทิพย์จนัทร ์
และคณะ 
 

3 -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     
- จัดกิจกรรมตามวันและเวลาที่
ก าหนด 

  
 

 
 

         ครูทิพย์จนัทร ์
และคณะ 

4 ประเมินผลและจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน 

            ครูทิพย์จนัทร ์

 
6.  งบประมาณเงินอุดหนุน   เงินบ.ก.ศ.  เงินนโยบายเรยีนฟรีฯ  (SP1)    เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)................ 
 
 
 
 
 
 



7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินอุดหนุน บ.กศ. SP1 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1 ด าเนินกิจกรรมวัน
คริสต์มาส  

      

 

 รวม       

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.ครูและนักเรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมวันคริสต์มาส  

ส ารวจจ านวนการเข้าร่วมกิจกรรม แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 

2.ครูและนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมวัน
คริสต์มาสมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ต่างๆและไดเ้รียนรู้วัฒนธรรมประเพณีวัน
คริสต์มาส 

การประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจของ
กิจกรรมวันคริสต์มาส 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  เชิงปริมาณครูและนักเรยีน ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสตม์าสและไดเ้รียนรู้วัฒนธรรมประเพณีวันครสิต์มาส 
 9.2  เชิงคุณภาพครูและนักเรยีนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส ไดร้ับความสนุกสนานจากกิจกรรมท่ีหลากหลาย
และได้รับความรู้ทางด้านเนื้อหา ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีวันคริสตม์าสของเจ้าของภาษาดียิ่งขึ้นและสามารถน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตจริง 
 

 
ลงช่ือ……………………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(นางทิพย์จันทร์  หงษา)  
  

         ลงช่ือ.............................................................. 
             (นางสาวนิภาพรรณ อดลุยก์ิตติชัย ) 
    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
                                              ลงช่ือ................................................................ 
             ( นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศร)ี 
                     รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
 
 
    ลงช่ือ................................................................ 
       (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 



 
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

โครงการ/งาน/กิจกรรมวันคริสต์มาส 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

เงินอุดหนุน เงิน บกศ. เงินเรียน 
ฟรี 15 ปีฯ 

เงินอื่น ๆ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมวันคริสต์มาส       
1. กิจกรรมที่ 1 ด าเนินกิจกรรมวัน

คริสต์มาส  
      

กิจกรรมท่ี 1 รวมเป็นเงิน - - - - 
รวมท้ังสิ้น - - - - 

 
หมายเหตุ .................................................... 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้เสนอโครงการ 
( นางทิพย์จันทร์  หงษา) 

วันท่ี......../..................../............... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

กิจกรรม/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2559 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

โครงการเสริมสรา้งบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม น านักเรยีนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
สนองกลยุทธุ์สพฐ.   ข้อที1่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม2ข้อที1่  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.ด้านผู้เรียน  มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ สมศ.( / ) พ้ืนฐาน   (   )  อัตลักษณ์(  ) มาตรการส่งเสรมิ  ตัวบ่งช้ีที่ 3 (ตัวบ่งช้ีย่อยที3่.1,3.2) 
แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะงาน / กิจกรรม         (   ) ต่อเนื่อง     (       )  ใหม่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบนางสาวอรวรรยา ภาคค า 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
สถานที่  แหล่งเรียนรูต้่างๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 สถานศึกษามีหน้าท่ีจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   โดยการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียน    ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะการด ารงชีวิต   และเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในปัจจุบันการเรียนการสอนด้วยการจัดประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ดีกว่าการเรียนเฉพาะ
ในต าราเรียนและในห้องเรียนเท่านั้น     ดังนั้นการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษา
และในบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของผู้ที่ใช้ภาษาต่างประเทศจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับผู้เรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียน
กล้าแสดงออก  เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยทักษะในการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน เพื่อใช้ในการด ารงชีพและการศึกษาต่อ  การดูแลและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 จากผลการประเมินกิจกรรมในการจัดที่ผ่านมาอยู่ในระดับมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจัด
กิจกรรมน านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่อีก เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้ และเพื่อให้
นักเรียนสามารถท ากิจกรรมตามความถนัดและแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล  โดยน าผลการ
ประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการด าเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา มา
พัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดี และเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม 
 
 
 
 

2.วัตถุประสงค์  
 2.1  เพื่อให้นักเรียนได้มโีอกาสฝึกใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสารให้ถูกต้อง  
 2.2  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรง ทางด้านเนื้อหาภาษาต่างประเทศ ตลอดจนวัฒนธรรม 
ของเจ้าของภาษานั้น 

 2.3  เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปญัหาเป็น รวมทั้งมคีวามคิดรเิริม่สร้างสรรค์จากกิจกรรมด้าน 
ภาษา  



 

3. เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ  นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตประมาณ 200 คนเข้าร่วมกิจกรรม 
 ด้านคุณภาพ นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น  

 

4. กิจกรรม 
 4.1 เสนอกิจกรรม 

4.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
4.3 ประสานงานกับผูส้อน 
4.4 แจ้งนักเรียนท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม           
4.5 จัดกิจกรรม 
4.6 ประเมินผล 

 

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 

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 เสนอกิจกรรม             นางสาวอรวรรยา 
ภาคค า 

2 ประชาสมัพันธ์กิจกรรม             นางสาวอรวรรยา 
ภาคค า 

3 ประสานงานกับผู้สอน 
 

            นางสาวอรวรรยา 
ภาคค า 

4 แจ้งนักเรียนท่ีจะเข้าร่วม
กิจกรรม           

            นางสาวอรวรรยา 
ภาคค า 

5 จัดกิจกรรม             นางสาวอรวรรยา 
ภาคค า 

6 ประเมินผล             นางสาวอรวรรยา 
ภาคค า 

 
6.  งบประมาณเงินอุดหนุน   เงินบ.กศ.  เงินนโยบายเรยีนฟรีฯ  (SP1)    เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)........ 
 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินอุดหนุน บ.กศ. SP1 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1ช้ีแจงกิจกรรม 

1.1 สอบถามความสนใจของ 

ผู้เรยีนเข้าร่วมกิจกรรม 

1.2 รับสมคัรผูเ้รียนเข้าร่วม 

กิจกรรม 

      

 กิจกรรมที่ 2จัดกิจกรรม       



2.1   น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

2.2   ประเมินผลการด าเนินงาน 
3,000 

 

3,000 

 รวม  3,000    3,000 

 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

จ านวน 200 คนเข้าร่วมกิจกรรม 

ข้อมูลจ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม แบบรวบรวมข้อมลู 

ด้านคุณภาพ 
    นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80  
มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมระดบัมาก
ขึ้นไป 
 

การสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  เชิงปริมาณนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรยีนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน ามาปรับใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน 
9.2  เชิงคุณภาพนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติทีด่ีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มข้ึน 

 
 
 
 

ลงช่ือ……………………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ( นางสาวอรวรรยา  ภาคค า )  

  
        ลงช่ือ.............................................................. 

          (นางสาวนิภาพรรณ อดลุย์กติติชัย ) 
    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
                                            ลงช่ือ................................................................ 
           ( นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี) 
                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
 
 
    ลงช่ือ................................................................ 
      (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 



 
 

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
โครงการ/งาน/กิจกรรมน านักเรียนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานท่ี 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  กลุ่มบรหิารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 1-2  ช้ีแจงกิจกรรมสมคัรร่วมกิจกรรมและน านักเรยีนเขา้ร่วมกิจกรรม 
 

ล าดับ รายการคา่ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
เงินอุดหนุน เงิน บกศ. เงินเรียน 

ฟรี 15 ปีฯ 
เงินอ่ืน ๆ 

กิจกรรมที่ 1  การจัดกจิกรรม       
1 

 
 

กิจกรรมที่ 1ช้ีแจงกิจกรรม 

1.1 สอบถามความสนใจของ 
ผู้เรยีนเข้าร่วมกิจกรรม 

1.2   รับสมัครผู้เรยีนเข้าร่วม 
กิจกรรม 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

   
 
 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรม 

2.1   น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
2.2   ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

3,000 
 

   
 
 

 กิจกรรมที่ 1-2 รวมเป็นเงิน   3,000 - - - 
 รวมทั้งสิ้น   3,000 - - - 

 
หมายเหตุ .................................................................................................................................................... 

 
 
 

   ลงช่ือ............................................................ผูเ้สนอโครงการ 
                                                    ( นางสาวอรวรรยา  ภาคค า  ) 

 วันท่ี......../..................../............... 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

กิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2559 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรมน านักเรียนแข่งขันนอกสถานท่ี 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที1่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สนองกลยุทธ์  สพม.2 ข้อที1่  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.ด้านคุณภาพผูเ้รียน  มาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งช้ีที่  3.1, 3.2  
ตัวบ่งชี้ สมศ. ( ) พื้นฐาน   (   )  อัตลักษณ์(  ) มาตรการส่งเสรมิ  ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 
แผนงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
ลักษณะโครงการ (   ) ต่อเนื่อง     (   )  ใหม่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิรา จั่นเล็ก และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2558 –กันยายน 2559 
สถานที่ หน่วยงานท่ีจัดการแข่งขัน 
1.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ระบุว่า  การจัดการศึกษาต้องถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
สูงสุดและจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความถนัด  ความสนใจของผู้เรียน ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  จากแนวคิดนีแ้ละจากผลการประเมินการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในระดับ
มาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงได้จัดกิจกรรมน านักเรียนไปแข่งขันนอกสถานที่ทั้งภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  
ภาษาฝรั่งเศส และ ภาษาญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและความสนใจ และส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียนตามขีดความสามารถของตนจากผลการประเมินการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาอยู่ในระดับมาก กลุ่มสาระการ
เรียนจึงจัดกิจกรรมนี้ข้ึนอีกโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีความพอประมาณ   มีเหตุผล  และมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  
บนพ้ืนฐานของการมีความรู้และคุณธรรม 
 จากผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมน านักเรียนไปแข่งขันนอกสถานที่ในปีงบประมาณ 2558 
สรุปว่า ครูและนักเรียนมองเห็นประโยชน์ของการจัดกิจกรรมนี้มาก  สมควรจัดกิจกรรมนี้ต่อไปโดยน าผลการประเมินกิจกรรม 
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการด าเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้
กิจกรรมด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนไดม้ีโอกาสฝึกทักษะต่างๆ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และ ภาษาญีปุ่่น  
นอกสถานศึกษา 
 2.2เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้และมปีระสบการณ์ตรงด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษฝรั่งเศส และ ภาษาญี่ปุ่นนอก
สถานศึกษา 
3.  เป้าหมาย 
 3.1เชิงปริมาณ   มีนักเรียนร้อยละ 10 เข้าร่วมแข่งขันด้านภาษาอังกฤษ   ภาษาจีน  ภาษาฝรั่งเศส  หรือภาษาญีปุ่่น 
 3.2เชิงคุณภาพนักเรียนมีความสามารถ มทีักษะทางภาษาในกิจกรรมท่ีเข้าแข่งขันเพิ่มขึ้น 
4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 1.  เสนอขอด าเนินโครงการ 
 2.  ประสานงานกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง 



 3.  สรรหา/คัดตัวและฝึกซ้อมนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน 
 4.  น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 
 5.  สรุปและประเมินผลโครงการ 
 6.  จัดท ารายงาน/น าเสนอ 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 

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 เสนอขอด าเนินโครงการ             ครูจิรา 
2 ประสานงานกับอาจารย์ที่

เกี่ยวข้อง 
            ครูจิรา 

และคณะ 
3 สรรหา/คดัตัวและฝึกซ้อม

นักเรียนท่ีเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

            ครูจิรา 
และคณะ 

4 น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน             ครูจิรา 
และคณะ 

5 สรุปและประเมินผล
โครงการ 

            ครูจิรา 

6 จัดท ารายงาน/น าเสนอ             ครูจิรา 
 

6.  งบประมาณเงินอุดหนุน   เงินบ.กศ.  เงินนโยบายเรยีนฟรีฯ  (SP1)    เงินอ่ืน ๆ(ระบุ)............ 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินอุดหนุน บ.กศ. SP1 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1 น านักเรยีนไปแข่งขนั 

ค่าอาหารนักเรียน 120คน 

  

6,000 

    

6,000 

 รวม  6,000    6,000 

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ด้านปริมาณ 
ร้อยละ 100  ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขันมี
ทักษะด้านภาษาเพิม่ขึ้น 
 

เก็บข้อมูลการเข้าร่วมแข่งขัน แบบเก็บข้อมูล 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษา
เพิ่มขึ้น 

ผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขัน 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณนักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมแข่งขันนอกสถานศึกษามากขึ้น 



 9.2  เชิงคุณภาพนักเรียนมีความมั่นใจและภาคภมูิใจในความสามารถของตนเอง และมีเจตคติทีด่ีต่อ
ภาษาต่างประเทศ 

 
ลงช่ือ………………………………………………  

 (นางสาวจิรา   จั่นเล็ก) 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  
ลงช่ือ.............................................................. 

             (นางสาวนิภาพรรณ อดลุยก์ิตติชัย ) 
    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
                                                 ลงช่ือ................................................................ 
     ( นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี) 
                     รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
 
 
    ลงช่ือ................................................................ 
       (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
โครงการ/งาน/กิจกรรมน านักเรียนแข่งขันนอกสถานท่ี 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ        กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

รายการ จ านวน ราคา
ต่อ

หน่วย 

เงินอุดหนุน เงิน บกศ. เงินเรียน 
ฟรี 15 ปีฯ 

เงินอื่น ๆ 

กิจกรรม น านักเรียนไปแข่งขัน       
1  ค่าอาหารนักเรียน  120 คน 50 6,000    

        
 รวมเป็นเงิน 6,000 - - - 
รวมท้ังสิ้น 6,000 - - - 

 
หมายเหตุ .................................................................................................................................................... 

 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวจิรา  จั่นเล็ก) 

          วันท่ี......../..................../............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 กิจกรรม /  โครงการประจ าปีงบประมาณ 2559 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม สอบวัดระดับความรูภ้าษาฝรั่งเศส 
สนองกลยุทธุ์สพฐ.   ข้อที1่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม2  ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.ด้านผู้เรียน  มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจ าเป็นตามหลกัสูตร (ตัวบ่งช้ีที่ 5.1) 
ตัวบ่งชี้ สมศ.( /  ) พื้นฐาน   (   )  อัตลักษณ์(  ) มาตรการส่งเสรมิ  ตัวบ่งช้ีที่5 (ตัวบ่งช้ีย่อยที ่5.8) 
แผนงาน    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะงาน / กิจกรรม     (  ) ต่อเนื่อง   ()  ใหม่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบนางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ ์
ระยะเวลาด าเนินการ   24 มกราคม 2559  
สถานทีโ่รงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World class standard school) ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษาและจัดการเรียนการ
สอนตามระดับมาตรฐานสากลส าหรับภาษาฝรั่งเศสที่เปิดสอนในโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้ด าเนินการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องในระดับที่เป็นที่ยอมรับของนักเรียนและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่นักเรียนได้ไปศึกษาต่อและเพื่อเป็นการ
ยืนยันในคุณภาพดังกล่าวทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเห็นสมควรให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศสในโรงเรียนโดยการส่งนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับมาตรฐานสากล DELF A1 – DELF A2 
เพื่อรับประกาศนียบัตรซึ่งเหมือนใบรบัรองวุฒิหรือปรญิญาที่รับรองความรูแ้ละทักษะทางภาษาฝรั่งเศสจากกระทรวงการศึกษา 
ประเทศฝรั่งเศสและจากผลการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี ผลการด าเนินกิจกรรมเป็นที่น่าพอใจเป็น
อย่างยิ่งและผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก จึงเห็นสมควรด าเนินกิจกรรมสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาฝรั่งเศสตอ่ไปโดยน าผลการประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการด าเนิน
กิจกรรมในปีท่ีผ่านมา มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาฝรั่งเศสนักเรยีนให้ได้ระดับมาตรฐานสากล 

2.2 เพื่อประเมินผลการเรยีนการสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับ ม.4 - ม.6 
2.3 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสใหไ้ดร้ะดับมาตรฐานสากล 
 
 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ : นักเรียนท่ีเข้าสอบวดัความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศสสามารถสอบผ่าน ร้อยละ 100 

ด้านคุณภาพ : การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตอยู่ในระดับมาตรฐานสากล 
4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 

4.1 เสนอกิจกรรม 



4.2 แจ้งนักเรียนท่ีสนใจเข้าสอบวดัความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศส 
4.3 นักเรียนสมัครสอบ 
4.4 จัดกิจกรรมเพิ่มเตมิเพื่อให้นักเรียนทราบแนวการสอบ 
4.5 ด าเนินการสอบ 
4.6 ประเมินผล 

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 

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 เสนอกิจกรรม             นางโสภา   
พงศ์เทพูปถัมภ์ 

2 แจ้งนักเรียนท่ีสนใจเขา้สอบ
วัดความรู้และทักษะภาษา
ฝรั่งเศส 

            นางโสภา   
พงศ์เทพูปถัมภ์ 

3 นักเรียนสมัครสอบ             นางโสภา   
พงศ์เทพูปถัมภ์ 

4 จัดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้
นักเรียนทราบแนวการสอบ 

            นางโสภา   
พงศ์เทพูปถัมภ์ 

5 ด าเนินการสอบ             นางโสภา   
พงศ์เทพูปถัมภ์ 

6 ประเมินผล             นางโสภา   
พงศ์เทพูปถัมภ์ 

6.  งบประมาณ  เงินอุดหนุน   เงินบ.กศ.  เงินนโยบายเรยีนฟรีฯ  (SP1)    เงินอ่ืน ๆ  
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินอุดหนุน บ.กศ. SP1 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ช้ีแจงกิจกรรม 

1.1  สอบถามความสมคัรใจของ   
ผู้เรยีนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 
1.2  รับสมัครผู้เรยีนที่จะสอบวัด   
ระดับความรูภ้าษาฝรั่งเศส 
1.3  นักเรียนสมัครสอบ 

  

 

 

 

4,950 

    

 

 

 

4,950 

2 กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมนกัเรียน 
2.1   สอนเสริมเพิม่เตมิ 
2.2   จ าลองสถานการณส์อบ 

      

3 กิจกรรมที่ 3 น านักเรยีนเข้าสอบ 
3.1   น านักเรียนเข้าสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาฝรั่งเศส 
3.2   ประเมินผลการด าเนินงาน 

  

450 

    

450 

 รวม  5,400    5,400 

 



8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ด้านปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของนักเรียนสอบผ่านการสอบ
วัดระดบัความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศส 

การประเมินความรู ้ แบบทดสอบ 

ด้านคุณภาพ 
    ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรมระดับมากขึ้นไป 
 

การสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ 
   นักเรียนมีความสนใจสมัครสอบวดัความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  
 9.2  เชิงคุณภาพ 
   การเรยีนการสอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนวชิรธรรมสาธติพัฒนาขึ้น 
 
 

ลงช่ือ……………………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ)์  

  
        ลงช่ือ.............................................................. 

           (นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย ) 
    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
                                             ลงช่ือ................................................................ 
     ( นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี) 
                     รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
 
 
    ลงช่ือ................................................................ 
      (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
โครงการ/งาน/กิจกรรมสอบวัดระดับความรูภ้าษาฝรั่งเศส 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ กลุ่มบรหิารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 1  ช้ีแจงกิจกรรมและสมัครสอบ 
กิจกรรมที่ 2  น านักเรียนเข้าสอบ 
ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

เงินอุดหนุน เงิน บกศ. เงินเรียน 
ฟรี 15 ปีฯ 

เงินอื่น ๆ 

กิจกรรมที่ 1  การจัดซื้อวัสด ุ       
1 กิจกรรมที่ 1 ช้ีแจงกิจกรรม 

1.1 สอบถามความสมัครใจของ
ผู้เรยีนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 
1.2 รับสมคัรผูเ้รียนทีจ่ะสอบวดั 
ระดับความรูภ้าษาฝรั่งเศส 
1.3 นักเรียนสมัครสอบ 

 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 

550 

 
 
 
 
 
 

4,950 

   

2 กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อม
นักเรียน 

2.1   สอนเสริมเพิม่เตมิ 
2.2   จ าลองสถานการณส์อบ 

      

3 กิจกรรมที่ 3 น านักเรยีนเข้าสอบ 

3.1   น านักเรียนเข้าสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาฝรั่งเศส 
3.2   ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
 
9 

 
 

50 

 
 

450 

   

 กิจกรรมที่ 1-3 รวมเป็นเงิน       
 รวมทั้งสิ้น   5,400    

 
หมายเหตุ .................................................................................................................................................... 
 
 

       ลงช่ือ............................................................ผู้เสนอโครงการ 
    ( นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ ์) 

                                                  วันท่ี......../..................../............... 
 
 
 
 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

กิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2559 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

 
โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน 
กิจกรรมเทศกาลตรุษจีนพาเพลิน 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที1่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์  สพม.2 ข้อที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.ด้าน  คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที ่3 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1,3.2,3.3,3.4 

มาตรฐานที 4 ตัวบ่งช้ีที่ 4.1,4.2,4.4 
                                                                    มาตรฐานที 6 ตัวบ่งช้ีที่ 6.1,6.2,6.3 

ตัวบ่งชี้ สมศ.() พื้นฐาน   (   )อัตลักษณ์(  ) มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งช้ีที่3.1,3.2 
แผนงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
ลักษณะโครงการ (  ) ต่อเนื่อง   ( )  ใหม่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตยม์ัน่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  8 กุมภาพันธ์ 2559 
สถานที่  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ

และจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้เรียน  เรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ท าเป็น
แก้ปัญหาเป็น สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ของเจ้าของ
ภาษาควบคู่กันไป   เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน  และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้   ความต้องการของผู้เรียน และสังคมปัจจุบัน  โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
เน้นการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก  ส่งเสริมการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม
ประเพณีของเจ้าของภาษา ดังนั้นเทศกาลเฉลิมฉลองวันตรุษจีนเป็นวันที่ชาวจีนถือเอาความหมายของวันเริ่มฤดูใบไม้
ผลิ  ซึ่งมีอากาศสดช่ืนแจ่มใสเหมาะแก่การเริ่มชีวิตใหม่เป็นวันขึ้นปีใหม่เทศกาลตรุษจีนจึงเป็นวันส าคัญของชาวจีนทั่ว
โลกและกลายเป็นเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองกันอย่างสากลเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนและเป็นการธ ารงและ
เผยแพร่วัฒนธรรมจีนท่ีดีงามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของวันดังกล่าว 
และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับเทศกาลวันตรุษจีนให้กับนักเรียนและผู้สนใจได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมนี้ โดยมีการจัดประกวดแข่งขันทางด้านภาษาที่หลากหลาย จัดนิทรรศการ 
กิจกรรมการแสดงต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพในฐานะพลเมืองและพลโลกโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดี และเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม   
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อให ้ครู นักเรียนสายศิลปภ์าษาจีนและนักเรยีนที่สนใจได้มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาประเพณี
และวัฒนธรรมจีนในช่วงเทศกาลวนัตรุษจีนรวมไปถึงวิถีชีวิตความเปน็อยู่ของคนจีนมากข้ึน 



2.2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเห็นความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมขนบประเพณีและมีเจตคติที่ดีต่อ
การใช้ภาษาจีน 

2.3  เพื่อให้นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถทางภาษาจีน 
2.4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านภาษาจีนของกลุม่สาระภาษาต่างประเทศ 
2.5 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาจีนของนักเรียน และน าไปใช้แข่งขันทักษะภายนอกได้ 

2.6 เพื่อส่งเสริมนักเรียนใหม้ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศจีนในฐานะที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณครูและนักเรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมและได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีวันตรุษจีน
ของประเทศเจ้าของภาษา 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพครู นักเรียนสายศิลป์ภาษาจีนและนักเรียนที่สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ภาษาประเพณีและวัฒนธรรมจีนในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนมีมุมมองเกี่ยวกับประเทศจีนคนจีนท่ีกว้างขึ้น 
 

4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
4.1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม 
4.2 ประชุมครูในกลุ่มสาระเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม และมอบหมายหน้าท่ี 
4.3 ด าเนินกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนพาเพลินตามวันและเวลาที่ก าหนด  
4.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทีต่้องใช้ตามกิจกรรมต่างๆ 
4.5 ฝึกซ้อมการแสดง และจัดการแข่งขันต่างๆ                
4.6 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง     
4.7 จัดกิจกรรมตามวันและเวลาที่ก าหนด 

            4.8  ประเมินผลและจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 

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             ครูกมลรัตน ์
2 ประชุมครูในกลุ่มสาระเพื่อ

วางแผนการจัดกจิกรรม 
และมอบหมายหน้าท่ี 

            ครูกมลรัตน ์
และคณะ 

3 ด าเนินกิจกรรมเทศกาล
ตรุษจีนพาเพลิน 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้
ตามกิจกรรมต่างๆ 

            ครูกมลรัตน ์
และคณะ 
 

 -  ฝึกซ้อมการแสดง และ
จัดการแข่งขันต่างๆ                
- ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     
- จัดกิจกรรมตามวันและ
เวลาที่ก าหนด 

  
 

 
 

         ครูกมลรัตน ์
และคณะ 
 

4 ประเมินผลและจัดท า
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            ครูกมลรัตน ์



 

6.  งบประมาณเงินอุดหนุน  เงินบ.ก.ศ.  เงินนโยบายเรยีนฟรีฯ  (SP1)    เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)................ 
 

7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินอุดหนุน บ.กศ. SP1 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1  ด าเนินกิจกรรม
เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ตาม
กิจกรรม การแสดงต่างๆที่เกี่ยวกับ
วันตรุษจีน 

   

 

560 
 

   

 

    560 

 

 รวม   560   560 

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.ครูและนักเรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมเทศกาลตรุษจีนพาเพลิน 

ส ารวจจ านวนการเข้าร่วมกิจกรรม แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 

2.  ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาล
ตรุษจีนพาเพลินมีความพึงพอใจตอ่การจัด
กิจกรรมต่างๆและได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ประเพณีวันตรุษจีน 

การประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจของ
กิจกรรมเทศกาลตรุษจีนพาเพลิน 

 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณครูและนักเรียน รอ้ยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันตรษุจีน และได้เรยีนรู้วัฒนธรรมประเพณีวัน
ตรุษจีน 
 9.2  เชิงคุณภาพ ครู นักเรียนสายศิลป์ภาษาจีนและนักเรียนทีส่นใจได้รับความรู้ประสบการณ์เกีย่วกับภาษาและ
ขนบประเพณีวัฒนธรรมจีนมากขึน้และได้ฝึกทักษะภาษาจีนไปพร้อมกัน 

 
 

ลงช่ือ.................................................................. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตยม์ัน่)  
  

ลงช่ือ.............................................................. 
             (นางสาวนิภาพรรณ อดลุยก์ิตติชัย ) 
    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
                                                 ลงช่ือ................................................................ 
     ( นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี) 
                     รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 



 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
 
 
    ลงช่ือ................................................................ 
            (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
โครงการ/งาน/กิจกรรม  โครงการเสรมิสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้กิจกรรมเทศกาลตรุษจีนพาเพลิน 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 1 ด าเนินกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนพาเพลิน 
 
ล าดับ รายการคา่ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

เงินอุดหนุน เงิน บกศ. เงินเรียน 
ฟรี 15 ปีฯ 

เงินอ่ืน ๆ 

กิจกรรมที่ 1 ด าเนินกิจกรรมเทศกาล
ตรุษจีนพาเพลิน 

      

1 ประทัด 1 กล่อง 
(1,000 นัด) 

200 200    

2 ซองอั่งเปา 1 โหล  
(12 ซอง) 

5 60    

3 ลูกโป่ง(หัวใจเนื้อมุก)       2 ถุง 
(ขนาด 5 น้ิว 
ถุงละ 100 ใบ) 

80 160    

4 กระดาษเขยีนอักษรจีน 2 ห่อ (แบบ 12 
ตาราง) 

70 140    

5 กระดาษโปสเตอรส์ีแดง สอง
หน้า 

20 แผ่น - -    

กิจกรรมที่ 1 รวมเป็นเงิน 560    
รวมทั้งสิ้น 560    

 
หมายเหตุ .................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ.......................................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตยม์ัน่) 

   วันท่ี................/......................../......................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

กิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2559 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

 

โครงการ     ส่งเสริมการจดัการเรยีนรู้สูส่ถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
กิจกรรม      สร้างสรรคผ์ลงานบรูณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์  สพฐ. ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์  สพม.2   ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนทุกระดับทุกประเภท 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.ด้านคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 3ตัวบ่งช้ี ท่ี 3.1, 3.2,3.3 และ 
มาตรฐานที 4 ตัวบ่งช้ี ท่ี 4.1, 4.4, มาตรฐานที ่5 
ตัวบ่งชี้ สมศ.( ) พื้นฐาน (   )  อัตลักษณ์(  ) มาตรการส่งเสรมิ  ตัวบ่งช้ีที่ 3 (ตัวบ่งช้ีย่อยที่ 3.1,3.2)  
                                                                                        ตัวบ่งช้ีที่ 4 (ตัวบ่งช้ีย่อยที ่4.1,4.2) 
แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ (   ) ต่อเนื่อง     ( )  ใหม่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2558 -  กันยายน 2559 
สถานที่ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรูห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต ท้ังในด้านการรู้จักพอประมาณ การมีเหตุผล การมี
ภูมิคุ้มกันท่ีดี และการมีความรู้คู่คณุธรรม และการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ ท้ังภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่นและ
ภาษาจีน ไดส้รา้งสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได้เรียนรูโ้ดยบรูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจนั้น ช้ินงาน ผลงานจากการเรียนรู้
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง สามารถแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ทางภาษาที่นักเรียนได้รับ ตลอดถึงผลสมัฤทธ์ิของการเรยีนรู้ในเรื่องตา่งๆ
ของนักเรียน  
            ดังนั้น กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจัดกิจกรรมนี้ข้ึน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นอกจากได้เรียนรู้ถึงหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเรียนภาษาต่างประเทศต่างๆแล้ว ยังสามารถน าความรู้ทีไ่ดร้ับ ใช้ความสามารถทางภาษา
และด้านอื่นๆถ่ายทอดออกมาเป็นช้ินงานหรือผลงาน มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผลติชิ้นงาน
หรือผลงานท่ีน่าภาคภมูิใจของตน  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้นกัเรียนได้เรียนรูห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผา่นการเรยีนภาษาตา่งประเทศต่างๆ 
2.2 เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ทีไ่ดร้ับ ความสามารถทางภาษาและดา้นอ่ืนๆบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ถ่ายทอดออกมาเป็นช้ินงานหรือผลงานท่ีภาคภมูิใจของตน 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียน ร้อยละ 100ไดเ้รียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเรียน
ภาษาต่างประเทศต่างๆ และสร้างสรรค์ ผลติชิ้นงานหรือผลงานทางภาษาบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนไดส้ร้างสรรค์ ผลติชิ้นงานหรือผลงานทางภาษาบรูณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 



4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
4.1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม 
4.2  ประชุมนิเทศครูผูส้อนเรื่องการผลิตชิ้นงานหรือผลงานทางภาษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของ        

เศรษฐกิจพอเพียง  
4.3  ปรับแผนการจัดการเรยีนรู ้
4.4 ด าเนินกิจกรรมการ 
4.5 ประเมินผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

 

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 

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 ----            ครูกวนิวัณณ ์
2 ประชุมนิเทศครูผูส้อนเรื่องการ

ผลิตชิ้นงานหรือผลงานทางภาษา
โดยบูรณาการหลักปรัชญาของ        
เศรษฐกิจพอเพียง 

 -----           ครูกวนิวัณณ ์

3 ด าเนินกิจกรรมการ   --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  ครูกวนิวัณณ ์

4 ประเมินผลและจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน 

          -----  ครูกวนิวัณณ ์

 

6.  งบประมาณเงินอุดหนุน   เงินบ.ก.ศ.  เงินนโยบายเรยีนฟรีฯ  (SP1)    เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)................ 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินอุดหนุน บ.กศ. SP1 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1     -   

 รวม - -     -  - - - 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.นักเรียน ร้อยละ 100 ได้เรียนรูห้ลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเรียน
ภาษาต่างประเทศต่างๆ และสร้างสรรค์ ผลติ
ช้ินงานหรือผลงานทางภาษาบรูณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจดัการเรียนรู ้ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

2.นักเรียนได้สร้างสรรค์ ผลิตชิ้นงานหรือ
ผลงานทางภาษาบรูณาการหลักปรัชญาของ

แบบประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

ด ำเนินกิจกรรม  ตุลาคม 2558 -  กันยายน2559 



เศรษฐกิจพอเพียง เห็นประโยชน์จากการ
เรียนรูห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจ และมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมนี ้
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณนักเรียน ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจในการสร้างสรรค์ ผลิตชิ้นงานหรือผลงานทางภาษาบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2  เชิงคุณภาพนักเรียนไดส้ร้างสรรค์ ผลติชิ้นงานหรือผลงานทางภาษาบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นประโยชน์จากการเรยีนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ 

 
ลงช่ือ……………………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวกวินวัณณ์  กาฬดิษฐ์)   

  
         ลงช่ือ.............................................................. 

         (นางสาวนิภาพรรณ อดลุย์กิตติชัย ) 
    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
                                             ลงช่ือ................................................................ 
            ( นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี) 
                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
 
 
    ลงช่ือ................................................................ 
            (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
โครงการ/งาน/กิจกรรม  สร้างสรรค์ผลงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

เงินอุดหนุน เงิน บกศ. เงินเรียน 
ฟรี 15 ปีฯ 

เงินอื่น ๆ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานบูรณา
การเศรษฐกิจพอเพยีง 

      

        

        
     

รวมท้ังสิ้น - - - - 
 
หมายเหตุ ....................................................... 
 
 

        ลงช่ือ............................................................ผู้เสนอโครงการ 
       ( นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์) 

      วันท่ี......../..................../............... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
กิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2559 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนางานพัสด ุ
สนองกลยุทธ์  สพฐ.ข้อที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์  สพม.2 ข้อที ่1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด้าน คุณภาพผู้เรยีนมาตรฐานท่ี 5ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งช้ีที่ 10.3   
ตัวบ่งชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน   (   )  อัตลักษณ์(  ) มาตรการส่งเสรมิตัวบ่งช้ีที ่7  
แผนงาน    พัฒนาระบบบริหารจดัการ 
ลักษณะโครงการ (  ) ตอ่เนื่อง       (  )  ใหม่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุกัญญา มหาฤทธ์ิ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2558 -  กันยายน 2559 
สถานที่                            กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
จ าเป็นต้องมีเอกสารประกอบการเรียน  เพื่อให้การด าเนินการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนและการปฏิบัติการเรียนการสอน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพทันตามก าหนดเวลา และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  เครื่องครุภณัฑ์
ต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศต้องใช้งานตลอดเวลา  จึงจ าเป็นต้องจัดเตรยีมให้เพยีงพอต่อการใช้งานและ
ซ่อมบ ารุงเพื่อยืดอายุการใช้งาน  และเพื่อท าให้การท างานด าเนินไปด้วยดี  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรยีน  
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศจึงจัดกิจกรรมนี้ข้ึนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกันท่ีดี และเน้นในเรื่องของความรู้คู่คณุธรรม 

 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพื่อให้การบริหารงานกลุม่สาระฯด าเนินการไปด้วยความเรียบรอ้ยทันการ  และเป็นไปอย่างเหมาะสม 
2.4 เพื่อดูแลให้วัสดุอุปกรณ์ในกลุม่สาระฯเพยีงพอต่อการใช้งานและอยู่ในสภาพท่ีใช้งานไดต้ลอดเวลา 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนร้อยละ 100  มีเอกสารประกอบการเรียน  และวัสดุอุปกรณ ์
เพียงพอต่อการใช้งาน 
                                    - ครู ร้อยละ 100 มีวัสดุอุปกรณ์เพยีงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 
 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ - กลุ่มสาระฯ มีกระดาษ  และวัสดุอุปกรณ์ทีต่้องการใช้เพียงพอ เกิด 
ประโยชน์ต่อโรงเรียน  ครูและนักเรียน 
 -การปฏิบัติงานในกลุม่สาระฯ มีวสัดุ ครภุัณฑ์อยู่ในสภาพพร้อมและ 
เพียงพอเกิดประโยชน์ต่อครูและนกัเรียน 

 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 



 กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ส ารวจความต้องการในการจัดท าเอกสารประกอบการสอนและวสัดุ

อุปกรณ์ทีต่้องการจดัซื้อและซ่อม 
ต.ค.2558,มี.ค.2559  

2. พัสดุกลุม่สาระฯบันทึกขอจัดซื้อและซ่อมสร้าง พ.ย.2558 -ก.ย.2559  
3. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามระเบียบของโรงเรียน และจัดซื้อ

และซ่อมสร้าง 
พ.ย.2558 -ก.ย.2559 

เม.ย.- ส.ค.2559 
 

4. สรุปผลการด าเนินงาน มี.ค. 2559 , ก.ย. 2559  
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2559 ผู้รับผิด 
ชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1  เตรียมการ 
ส ารวจความต้องการใน
การจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน และ
วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 

             
น.ส.สุกญัญา 
มหาฤทธ์ิ 

กิจกรรมที่ 2.ด าเนินการ 
2.1 พัสดุกลุ่มสาระฯ
บันทึกขอจัดซื้อ 
2.2  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ตามระเบียบของ
โรงเรียน และจดัซื้อ 

            น.ส.สุกญัญา 
มหาฤทธ์ิ 

กิจกรรมที่ 3    สรุปการ
ด าเนินการ 

3.1  ประเมินผล 
3.2  รายงานผล 

            น.ส.สุกญัญา 
มหาฤทธ์ิ 

 
6. งบประมาณ     เงินอุดหนุน  เงิน บ.กศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP1)  เงินอื่น ๆ  (ระบุ) .......... 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินอุดหนุน บ.กศ. SP1 

เงินอ่ืน ๆ รวม ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1  เตรียมการ 
ส ารวจความต้องการในการจัดท า
เอกสารประกอบการสอน และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ต้องใช้และส ารวจครุภณัฑ์ที่
ช ารุด 

กิจกรรมที่ 2ด าเนินการ 
2.1 พัสดุกลุ่มสาระฯบันทึกขอจัดซื้อ  
และซ่อมสร้าง 
2.2  ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษและวัสดุ

   

 

 

 

 

 

14,872.80 

 

 

 

 

 

 

14,872.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อุปกรณ์ขอซ่อมครุภณัฑ์ตามระเบยีบ
ของโรงเรียน  

กิจกรรมที่ 3  สรุปการด าเนินการ 
3.1  ประเมินผล 
3.2  รายงานผล 

SP1(51,828.40) 

2,000 

SP1(51,828.40) 

2,000 

  

 รวม   (16,872.80) (16,872.80)  (16,872.80) 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1.มีเอกสารประกอบการเรยีนเพียงพอต่อการใช้งาน         ประเมิน แบบประเมิน 
2.กลุ่มสาระฯมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน ประเมิน แบบประเมิน 

3.ครุภณัฑ์มสีภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน ประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1 เชิงปริมาณ- นักเรียน ร้อยละ 100  มีเอกสารประกอบการเรียน  กระดาษค าตอบ  และวัสดุ 
อุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน 

- ครู ร้อยละ 100 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
9.2 เชิงคุณภาพกลุ่มสาระฯมีกระดาษ  และวสัดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้เพียงพอและพร้อมในการปฏิบัตงิาน เกิด 

ประโยชน์ต่อโรงเรียน  ครูและนักเรียน 
 
 

 
       ลงช่ือ……………………………………………… ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 (นางสาวสุกัญญา มหาฤทธิ)์  
  

      ลงช่ือ.............................................................. 
             (นางสาวนิภาพรรณ อดลุยก์ิตติชัย ) 
    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
                                                 ลงช่ือ................................................................ 
     ( นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี) 
                     รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
 
 
    ลงช่ือ................................................................ 
       (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต 
 
     
      



 
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

โครงการ /กจิกรรม  ปรับปรุงพัฒนางานพัสด ุ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  กลุ่มบริหารวิชาการ  
 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
เงินอุดหนุน เงิน 

บกศ. 
เงินเรียน 
ฟรี 15 ปี 

เงินอื่น ๆ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม จัดฃื้อวัสดุและซ่อมแซม       
1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70แกรม (500แผ่น/รีม) 80 รีม 68.48 -  5,478.40  
2 กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟ A4 (500แผ่น/รีม) 900 รีม 51.50 -  46,350  
3 กระดาษการ์ดสี A4 70แกรม (500แผ่น/รีม) 4 รีม 179 716    
4 ลวดเสียบกระดาษ No.1 (กล่องเล็ก) 40 กล่อง 6.50 260    
5 กระดาษโปสเตอร์แข็งหน้าเดียว (คละสี) 30 แผ่น 8 240    
6 กระดาษโปสเตอร์บางสองหน้า (คละสี) 60 แผ่น 5 300    
7 กระดาษโปสเตอร์บางหน้าเดียว (คละสี) 20 แผ่น 3.50 70    
8 กระดาษกาวย่น ขนาด1.5น้ิว แกน3น้ิว (สีขาวขุ่น) 6ม้วน 25 150    
9 กระดาษกาวย่นสี ขนาด1.5น้ิว แกน3น้ิว (คละสี) 6ม้วน 25 150    
10 กระดาษกาวย่นสี ขนาด2น้ิว แกน3น้ิว (คละสี) 6 ม้วน 30 180    
11 เทปเยื่อกาว 2 หน้า แกน3น้ิว ขนาด3/4น้ิว×10หลา  4ม้วน 20 80    
12 เทปเยื่อกาว 2 หน้า แกน3น้ิว ขนาด1/2น้ิว×10หลา  4ม้วน 25 100    
13 เทปใส แกน3น้ิว ขนาด 1 น้ิวX36หลา 12 ม้วน 30 360    
14 ใบมีดคัตเตอร์ ขนาด 9 มม. 12 ห่อ 7 84    
15 ใบมีดคัตเตอร์ ขนาด 18 มม. 12 ห่อ 14 168    
16 ลวดเย็บแม็กซ์10-1MMaxเบอร์ 10 24 กล่องเล็ก 2.70 64.80    
17 แผ่นซีดี princo 12 แผ่น 5 60    
18 คลิปหูช้าง เบอร์ 110 (กล่องเล็ก/12ตัว) 6 กล่อง 26 156    
19 คลิปหูช้าง เบอร์ 111 (กล่องเล็ก/12ตัว) 6 กล่อง 19 114    
20 ปากกาไวท์บอร์ดไพล็อตหัวกลม 80 ด้าม 17.50 1,400    
21 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ดไพล็อต 30 ชวด 59 1,770    
22 หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์HP Laser Jet 1010 2ตลับ 650 1,300    
23 หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung ML-1640 1 ตลับ 1,000 1,000    
24 หมึกน้ าเติมแท้งค์Canon ขนาด100ซีซี สีด า 4 ขวด 100 400    
25 หมึกน้ าเติมแท้งค์Canon ขนาด100ซีซี สีฟ้า 2 ขวด 100 200    
26 หมึกน้ าเติมแท้งค์Canon ขนาด100ซีซี สีเหลือง 2 ขวด 100 200    
27 หมึกน้ าเติมแท้งค์Canon ขนาด100ซีซี สีชมพู 2 ขวด 100 200    
28 หมึกน้ าเติม Epson L110แท้ สีด า 5 ขวด 230 1,150    
29 หมึกน้ าเติม Epson L110แท้ สฟี้า 3 ขวด 230 690    
30 หมึกน้ าเติม Epson L110แท้ สีเหลือง 3 ขวด 230 690    
31 หมึกน้ าเติม Epson L110แท้ สชีมพู 3 ขวด 230 690    

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
เงินอุดหนุน เงิน 

บกศ. 
เงินเรียน 
ฟรี 15 ปี 

เงินอื่น ๆ 

32 กาวแท่งยู้ฮูขนาด 21กรัม 4 แท่ง 50 200    
33 กาวลาเท็กซ์ ขนาด16ออนซ์  5 ขวด 29 145    
34 เครื่องยิงบอร์ด TG-A 1 อัน 1,250 1,250    
35 ไส้แฟ้มพลาสติก ขนาด A4 (เจาะรูใสแ่ฟ้ม) 115 ซอง 2 230    
36 แผ่นใสส าหรับเขียน ขนาด A4 30 แผ่น 3.50 105    
37 ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์ - HP Laser Jet 1010 (13-002-46-0034) 2 เครื่อง 1,000 2,000    
                        - Samsung ML-1640 (13-002-52-0093)       
                        - Canon MP287 (13-002-55-0109)       
                        - Epson L110 (13-002-57-0118)       
 รวมท้ังสิ้น   (16,872.80)  (51,828.40)  

 

 
 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้เสนอโครงการ 
( นางสาวสุกัญญา  มหาฤทธ์ิ )  

วันท่ี......../..................../............. 
 
 


