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โรงเรยีนวชริธรรมสาธติ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 



                                                 ประจ าปีงบประมาณ 2558

ล าดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม อดุหนนุ รายได้ เรียนฟรี15ปี อืน่ๆ(ระบ)ุ ระยะเวลา หมายเหตุ

แผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี

โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้

1 ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 0 ต.ค.57-ก.ย.58

2 แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา 100,000 ต.ค.57-ก.ย.58

3 ละครเวทีภาษาอังกฤษ 5,000 17-21ส.ค.58

4 การจัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษา 1,244,628 ต.ค.57-ก.ย.58

5 English One Day Camp 95,316 19-Dec-57

6 วนัคริสต์มาส 6,000 25-Dec-57

7 น านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 3,000 ต.ค.57-ก.ย.58

รวม 14,000

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ

1 น านักเรียนแข่งขันนอกสถานที่ 12,000 ต.ค.57-ก.ย.58

2 สอบวดัระดับความรู้ภาษาฝร่ังเศส 7,200 25-Jan-57

3 English..We can 0 ต.ค.57-ก.ย.58

รวม 19,200

โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน

1 เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน 5,750 16-Feb-58

รวม 5,750

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1 พัฒนาบุคลากร 0 ต.ค.57-ก.ย.58

รวม 0

แผนพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

โครงการปรับระบบบริหารและการจัดการ

1 จัดซ้ือ-ซ่อมสร้างวสัดุอุปกรณ์ 2,000 ต.ค.57-ก.ย.58

รวม 2,000

โครงการพัฒนาอาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อม

1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 9,720 ต.ค.57-ก.ย.58

รวม 9,720

รวมทัง้ส้ิน 50,670 1,244,628 95,316 100,000

    งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ



 

 

 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 กิจกรรม /  โครงการประจ าปีงบประมาณ 2558 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ชื่อโครงการ        เสริมสรา้งบุคคลแห่งการเรียนรู ้
กิจกรรม            ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ท่ี3        ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง 
                                    ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์  สพม.2 ที5่ พัฒนาประสิทธิภาพการจดัการศึกษา เน้นการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ.  ด้านคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานที ่3ตัวบ่งช้ี ท่ี 3.1, 3.2,3.3 และมาตรฐานที 4  

ตัวบ่งช้ี ท่ี 4.1, 4.4, มาตรฐานที่ 5 
ตัวบ่งชี้ สมศ.(  ) พื้นฐาน   (      )  อัตลักษณ์ (     ) มาตรการสง่เสริม  ตัวบ่งช้ีที่ 3 (ตัวบ่งช้ีย่อยที่ 3.1,3.2)  
                                                                                          ตัวบ่งช้ีที่ 4 (ตัวบ่งช้ีย่อยที่ 4.1,4.2) 
แผนงานหลัก        พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลกัสูตรและส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลยี 
ลักษณะงาน / กิจกรรม   (   ) ต่อเนื่อง     (      )  ใหม่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ                 นางสาวกวินวัณณ์  กาฬดิษฐ์  และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 2557- กันยายน 2558  
สถานที ่                      โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถสูงสุดและต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์เรียนรู้จากประสบการณ์จริงคิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหา
เป็น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  มีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  โดยให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมตามความถนัดและแสดงออกถึง
ความสามารถของแต่ละบุคคล  และตามแนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะพึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World class standard) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World 
citizen)ซึ่งโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิตได้รับคดัเลอืกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของส านักคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานปีการศึกษา 2552 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศจึงจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องโดยปรับกิจกรรมให้น่าสนใจ และสนองตอบความต้องการของผู้เรียน
ให้มากยิ่งขึ้นโดยน าผลการประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการด าเนิน
กิจกรรมในปีท่ีผ่านมา มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และเน้นในเรื่องของความรู้ คู่
คุณธรรม 

 



2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก รู้จักคิดและแก้ปัญหาได้อย่างมั่นใจ  
 2.2 ส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ 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 ผ่านกิจกรรมที่เข้าร่วมมคีวามพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก 
 

4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
    4.1 กิจกรรม 
 1.  แข่งขันพูดสดุดี(Speech) วันพ่อ 
 2.  แข่งขันประดิษฐ์การ์ดภาษาอังกฤษวันแม่ ระดับ ม. ต้น 
 3.  แข่งขันตกแต่งภาพวันแม่ 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.ตน้ 
          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 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 เสนอกิจกรรม              
2 จัดกิจกรรม 

2.1 แข่งขันพูดสดุดี
(Speech) วันพ่อ 
2.2 แข่งขันประดิษฐ์การ์ด
ภาษาอังกฤษวันแม่ ระดับ 
ม. ต้น 
 

   

 

      
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
น.ส.จิรา  
 
หัวหน้า
ระดับ ม.ต้น 
 
 



 

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

7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงิน อุดหนุน  บ.กศ. SP1 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1 ซื้อวัสด ุ

1.1 กระดาษ A4  4รีม 
1.2 กระดาษการ์ดสี (คละสี) 4 รีม 
1.3 กระดาษการ์ดท าวุฒิบตัร 50 แผ่น 
 

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินกิจกรรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 รวม   -   - 

 
 
 
 

2.3 แข่งขันตกแต่งภาพวัน
แม่ ระดับ ม. ปลาย 
2.4 แข่งขันเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษระดับ ม. ต้น
2.5 แข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ 
ม. ปลาย 
2.6แข่งขันร้องเพลง
ภาษาอังกฤษระดับ ม.ต้น 
2.7 แข่งขันร้องเพลง
ภาษาอังกฤษระดับ ม.ปลาย  
2.8 แข่งขันตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษระดับ ม. ต้น 
2.9 แข่งขันตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษระดับ ม.ปลาย 
2.10 แข่งขัน Spelling Bee 
ระดับ ม.ต้น 
2.11 แข่งขัน Spelling Bee 
ระดับ ม.ปลาย 
2.12 แข่งขันคัดลายมือจีน 

 
 

หัวหน้าระดับ 
ม.ปลาย 

 
น.ส.สุกญัญา 
 
น.ส.ภรณ์กมนส ์

 
 
นางทิพย์จนัทร ์
 

นางชนิสรางค์ 

 
น.ส.เสาวนีย์ 

 
น.ส.นิภาพรรณ 

 
น.ส.อรวรรยา 
 
นางนลินพร 
 
 
น.ส.กมลรัตน์ 

3 ประเมินผล             น.ส.กวินวัณณ์ 



  8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 80 สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

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  
                  กิจกรรมที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดบัมาก 

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

 
                                                 ลงช่ือ .............................................................. 
             ( นางสาวนิภาพรรณ อดลุย์กิตติชัย ) 
        หัวหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
                                                 ลงช่ือ ................................................................ 
                      ( นางปานทิพย์  สุขเกษม ) 
                     รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
 
       ลงช่ือ ................................................................ 
                 (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

โครงการ/งาน/กิจกรรมส่งเสริมทกัษะภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  กลุ่มบรหิารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 1 ซื้อวัสด ุ          

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 ซื้อวัสด ุ       
1 กระดาษ A4  3 รีม 4 รีม      

2 กระดาษการ์ดสี (คละสี)  4 รีม      

3 กระดาษการ์ดท าวุฒิบัตร  50 แผ่น        

กิจกรรมที่ 1 รวมเป็นเงิน -    
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินกิจกรรม   -    
กิจกรรมที่ 2 รวมเป็นเงิน -    
รวมทั้งสิ้น -    

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

 
 
 

             ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ 
                                                      ( นางสาวกวินวัณณ์  กาฬดิษฐ์ ) 
                                                    วันท่ี......../..................../............... 
 
 
 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

กิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2558 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
 

ชื่อโครงการ                 เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรยีนรู้ 
กิจกรรม                      แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ. ที ่    ข้อที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา 

                                                ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์  สพม.2 ที ่  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามหลกัสูตร 

      และส่งเสรมิความสามารถทางเทคโนโลยเีพื่อเป็นเครื่องมือในการเรยีนรู ้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ.  ด้าน  คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งช้ีที่ 3.1,3.2,3.3,3.4  
ตัวบ่งชี้ สมศ.           ( / ) พ้ืนฐาน   (    )  อัตลักษณ ์ (    ) มาตรการส่งเสรมิ  ตวับ่งช้ีที่ 3.1,3.2 
แผนงานหลัก                  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี 
ลักษณะโครงการ           (   ) ต่อเนื่อง    (      )  ใหม่    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ผู้รับผิดชอบ                    นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ นางสาวอรวรรยา ภาคค า และคณะ 

ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 
สถานที่                       โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล     

 ความเจริญเติบโตดา้นเทคโนโลย ีสังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท าให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่เข้าสู่ยุคของโลกท่ี
ไร้พรมแดนมากขึ้น  การที่มนุษย์ต้องติดต่อสื่อสารจ าเป็นต้องมีการใช้ “ภาษา” เพื่อการสื่อสารกันได้ทั่วโลก ในปีพ.ศ.
2558 ซึ่งเป็นเป้าหมายของการเป็น “ประชาคมอาเซียน” ของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นับได้ว่า เป็น
อนาคตที่ประเทศสมาชิกต้องมีการเตรียมคนที่มีคุณภาพให้กับสังคมประเทศของตน เพื่อความเป็นอยู่  เพื่อความอยู่รอด  
เพื่อการแข่งขันและเพื่อการมีโอกาสที่ดีกว่าในสังคมประชาคมอาเซียน 

 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
เตรียมคนส าหรับโลกอนาคตที่ต้องมีการสื่อสารกับโลกภายนอกมากขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียมคนส าหรับประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ.2558 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตในฐานะที่เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงได้มีการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศท้ังด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร โดยน าบุคลากรทั้งครูและนักเรียน
ไปศึกษาดูงานต่างประเทศบ่อยครั้ง และมุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน  และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นส าคัญ  ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ในปีงบประมาน 2558  นี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงเห็นสมควร   จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเจ้าของภาษา ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาทุกปี โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับ ระหว่างสองโรงเรียน คือ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ประเทศไทย และ โรงเรียน Kingsbridge Community College  เมือง  Devon  ประเทศ
อังกฤษเพื่อสนองต่อนโยบายการสอนภาษาต่างประเทศสนองต่อหลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา
ต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ท้ังครูและนักเรียนสามารถฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง โดยน าผลการ



ประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการด าเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา มา
พัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดี และเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม   
  

 2.  วัตถุประสงค ์

              2.1  เพื่อให้ครูและนักเรยีนที่เข้าร่วมกิจกรรมไดม้ีโอกาสฝกึการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
โดยตรง 

 2.2  เพื่อให้ครูและนักเรยีนที่เข้ารว่มกิจกรรมไดเ้รียนรู้และมีประสบการณต์รงทางด้านเนื้อหา ภาษาและ
วัฒนธรรมของคนอังกฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
 

 3.  เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

  ครูและนักเรียน  จ านวน 20 คน  ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มโีอกาสฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารกับ
เจ้าของภาษาโดยตรง  
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ    

  ครูและนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงทางด้านเนื้อหา ภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาดียิ่งขึ้น 
 

4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 

            4.1  เสนอและขออนุมัติกิจกรรม 

 4.2   ประชุมวางแผนด าเนินงาน 

 4.3   สอบถามนักเรียนผูส้นใจและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ 

 4.4   ด าเนินกิจกรรม  
 4.5   ประเมินผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด 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             ครูภรณ์กมนส ์

ครูอรวรรยา 

ครูเสาวนีย ์
2 ประชุมวางแผนด าเนินงาน             ครูภรณ์กมนส ์

ครูอรวรรยา 

ครูเสาวนีย ์
3 สอบถามนักเรียนผูส้นใจและ

มีความพร้อมเข้าร่วม
โครงการ 

            ครูภรณ์กมนส ์

ครูอรวรรยา 

ครูเสาวนีย ์

4 ด าเนินกิจกรรม             ครูภรณ์กมนส ์

ครูอรวรรยา 

ครูเสาวนีย ์



5 ประเมินผลและจัดท า
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            ครูภรณ์กมนส ์

ครูอรวรรยา 

 

6.  งบประมาณ   เงินอุดหนุน   เงินบ.ก.ศ.  เงินนโยบายเรยีนฟรีฯ (SP1)  เงินรายได้สถานศึกษา 

7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินอุดหนุน บ.กศ.  SP1รายได ้ เงินอ่ืน ๆ 

(เงินสวัสดิการ) 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1 การด าเนินกิจกรรม 

1. ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การท ากิจกรรมร่วมกัน  (ค่าท่ีพัก+
ค่าเดินทาง+ค่าอาหาร) 

 

 

 

    

  100,000 

    

  100,000 

 รวม       100,000  100,000 

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.  ครูและนักเรียนร้อยละ 100 ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 

 

ส ารวจจ านวน 
 

แบบส ารวจจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.  ครูและนักเรียนร้อยละ 100 ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในการที่ได้มีโอกาส
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์ตรงทางด้านเนื้อหา ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 
 

การประเมิน 

 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1  เชิงปริมาณ    ครูและนักเรยีนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับเจ้าของภาษามีทักษะ 

และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได ้

 9.2  เชิงคุณภาพ    ครูและนักเรยีนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรูแ้ละมีประสบการณ์ตรงทางด้านเนื้อหา และ
สามารถปรับตัวใช้ชีวิตกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข 

 9.3   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัเจ้าของภาษาด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  และมีการจัดกจิกรรม 

ครูและนักเรียนร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 



 
 
 

             ลงช่ือ…………………………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         ( นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์ )  

 
                                                 ลงช่ือ .............................................................. 
             ( นางสาวนิภาพรรณ อดลุย์กิตติชัย ) 
        หัวหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
                                                 ลงช่ือ ................................................................ 
                      ( นางปานทิพย์  สุขเกษม ) 
                     รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
 
       ลงช่ือ ................................................................ 
                 (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

โครงการ/งาน/กิจกรรม   แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ     
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ ครูและนักเรียนระหว่างโรงเรียนวชิรธรรมสาธติกับโรงเรียน Kingsbridge 
Community College  
 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
เงินอุดหนุน เงิน บกศ. เงินเรียน 

ฟร ี15 ปีฯ 
เงินอื่น ๆ 

(เงิน
สวัสดิการ) 

กิจกรรมท่ี 1 ด าเนินกิจกรรม       

1. ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน (ค่าท่ีพัก+ค่า
เดินทาง+ค่าอาหาร) 

     100,000 

กิจกรรมท่ี 1 รวมเป็นเงิน    100,000 

รวมทั้งสิ้น    100,000 
 
          หมายเหตุ .................................................................................................................................................... 

 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้เสนอโครงการ 
( นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ ์) 
วันท่ี......../..................../............... 

 

 
 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

กิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2558 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
ชื่อโครงการ   เสรมิสรา้งบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม       ละครเวทีภาษาอังกฤษ 

สนองกลยุทธ์  สพฐ. ที ่ ข้อที่ 3 ผู้เรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
                                       อย่างต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์  สพม.2 ที ่ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรและ   
                                        ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ.  ด้าน  คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งช้ีที่ 3.1,3.2,3.3,3.4  

           มาตรฐานที ่6 ตัวบ่งช้ีที่ 6.1,6.2,6.3 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน   (   )  อัตลักษณ ์ (  ) มาตรการส่งเสรมิ  ตัวบ่งช้ีที ่3 (3.1,3.2) 
                                                                                   และ ตัวบ่งช้ีที่ 4 (4.1,4.2) 
แผนงานหลัก             พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี 
ลักษณะโครงการ        (   ) ต่อเนื่อง     (      )  ใหม่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ              นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ   17-21 สงิหาคม 2558 
สถานที่                    โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล     

การแข่งขันแสดงละครภาษาอังกฤษระดับ ม.ปลาย  มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษโดยการน าภาษาอังกฤษไปใช้ในการแสดง ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการท างานเป็นทีมโดยให้ผู้เรียน
เป็นผู้วางแผนการด าเนินการทั้งหมด  

วิธีการแข่งขันเริ่มโดยการแบ่งผู้เข้าแข่งขันเป็นทีม โดยคัดตัวผู้แสดงจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดย
เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจรักใคร่สามัคคีของนักเรียนและที่ส าคัญอย่างยิ่งเพื่อ
เตรียมความพร้อมพัฒนานักเรียนและคัดเลอืกนักเรียนผู้มคีวามสามารถโดดเด่นน าไปฝกึฝนในฐานะตัวแทนโรงเรยีนเพือ่
รองรับการแข่งขันภายนอกโรงเรียนซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องในระดับเขตพื้นที่ ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
ที่มีการจัดแข่งขันทุกปี  ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงเห็นสมควรจัดจัดการแข่งขัน
แสดงละครภาษาอังกฤษระดับ ม.ปลาย  ไว้ในกลุ่มสาระฯ เพื่อสนองต่อนโยบายการสอนภาษาต่างประเทศ สนองต่อ 
หลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มพูนความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนให้แก่ครูอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจ และยอมรับท้ังจาก
ผู้ปกครองและตัวนักเรียนเอง  
              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจัดกิจกรรมนี้อีกเพื่อสนองตอบความต้องการของทั้งครูและ
ผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้นโดยน าผลการประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการ



ด าเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และเน้นในเรื่อง
ของความรู้คู่คุณธรรม                  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้นักเรียนระดับ ม.ปลาย ที่เข้าร่วมกิจกรรมไดฝ้ึกฝนทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษโดยการน า
ภาษาอังกฤษไปใช้ในการแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนระดับ ม.ปลายที่เข้าร่วมกิจกรรมไดเ้รียนรู้และมปีระสบการณ์ตรงทางด้านเนื้อหา 
ภาษาและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษาโดยไดฝ้ึกทักษะการคดิวิเคราะห์การท างานเป็นทีมและกล้าแสดงออก 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรยีนระดับ ม.ปลายที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 ได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษโดยการน าภาษาอังกฤษไปใช้ในการแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ  
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรยีนระดับ ม.ปลายที่เข้าร่วมกิจกรรมไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์ตรง

ทางด้านเนื้อหา ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาโดยได้ฝึกทักษะการคิดวเิคราะห์การท างานเปน็ทีม  
กล้าแสดงออกและน าความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองได้  

                    

4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
            4.1  เสนอและขออนุมัติกิจกรรม 
 4.2   ประชุมวางแผนด าเนินงาน ช้ีแจงรายละเอียดงานในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 4.3   ด าเนินกิจกรรม  

-  แจ้งรายละเอียดนักเรยีน 
-  ให้นักเรียนส่งบทละครพร้อมรายละเอยีดอุปกรณ์การแสดงท่ีต้องใช้ ก าหนดตัวผู้แสดง  
-  ด าเนินการแข่งขัน 
-  ประกาศผลมอบรางวัล 
-  ส่งแข่งขันภายนอก 

 4.4   ประเมินผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด 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 ----            ครูภรณก์มนส ์

2 แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  ประชุมวางแผน
ด าเนินงาน ช้ีแจงรายละเอียด
งานในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

        ----    ครูภรณก์มนส ์

3 ด าเนินกิจกรรม  
-  แจ้งรายละเอียดนักเรยีนเป็น
สายชั้น 

         ---- ---- ---- ครูภรณก์มนส ์



-  ให้นักเรียนส่งบทละคร 
ก าหนดตัวผูแ้สดง  
-  ด าเนินการแข่งขัน 
-  ประกาศผลมอบรางวัล 
-   ส่งแข่งขันภายนอก 

4 ประเมินผลและจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน 

           ---- ครูภรณก์มนส ์

 

6.  งบประมาณ   เงินอุดหนุน   เงินบ.ก.ศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ  (SP1)    เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)................ 
 

7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินอุดหนุน บ.กศ.  SP1 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1 ด าเนินกิจกรรม 

ค่าวัสดุอุปกรณ์การแสดง 
1. ผ้าฝ้ายส าหรับท าฉาก จ านวน 80 
เมตร (ห้องละ20เมตร) 

2. สีอะครลีิค 5 กระป๋อง  

   

    
  

 

     
  4,000 

   

  1,000 

    

    
     

 รวม     5,000     5,000 

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.  นักเรียนระดับ ม.ปลาย  ร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรมละครเวทีภาษาอังกฤษ 

                ส ารวจจ านวน แบบส ารวจจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2.  นักเรียนระดับ ม.ปลาย ทีเ่ข้ารว่มกิจกรรม
มีความพึงพอใจในการที่ได้มโีอกาสฝึกการใช้
ภาษาต่างประเทศมีทักษะการคิดวิเคราะห์
และท างานเป็นทีม 

ประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ    นักเรียนโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิตทุกระดับชั้นใหค้วามสนใจเข้าร่วมกิจกรรมละครเวที
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
 9.2  เชิงคุณภาพ    นักเรียน ร้อยละ 100 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมละครเวทีภาษาอังกฤษได้เรยีนรู้และมี
ประสบการณ์ตรงทางด้านเนื้อหา ภาษาและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษา มีความพึงพอใจในการแสดงละครเวที
ภาษาอังกฤษและมีความสนใจในภาษาต่างประเทศเพิ่มข้ึน  



 
 
 

                 ลงช่ือ……………………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         ( นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ ) 

  
                                                 ลงช่ือ .............................................................. 
             ( นางสาวนิภาพรรณ อดลุย์กิตติชัย ) 
        หัวหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
                                                 ลงช่ือ ................................................................ 
                      ( นางปานทิพย์  สุขเกษม ) 
                     รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
 
       ลงช่ือ ................................................................ 
                 (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

โครงการ/งาน/กิจกรรม  โครงการเสรมิสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู ้  กิจกรรมละครเวทีภาษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันละครเวทีภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประกาศผลมอบรางวัลการแข่งขันละครเวทีภาษาอังกฤษ 
 

ล าดับ รายการคา่ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
เงินอุดหนุน เงิน บกศ. เงินเรียน 

ฟรี 15 ปีฯ 
เงินอ่ืน ๆ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันละครเวที
ภาษาอังกฤษ 

      

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์การแสดง 

1. ผ้าฝ้ายท าฉาก จ านวน 80 เมตร 
(ห้องละ20เมตร) 

 
80 

 
 

 
50 
 
 

 
    4,000         

   

 2. สีอะครลีิค (กระป๋องใหญ่)  

 

5 
 

200 1,000    

กิจกรรมที่ 1 รวมเป็นเงิน     5,000    
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประกาศผลมอบรางวัล
การแข่งขันละครเวทีภาษาอังกฤษ 

      

   1. เกียรติบตัร       
        

กิจกรรมที่ 2 รวมเป็นเงิน     
รวมทั้งสิ้น  5,000    

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

ลงช่ือ............................................................ผู้เสนอโครงการ 
( นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ ) 
วันท่ี......../..................../...............  

 
 

 

 

 



 

 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

กิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2558 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ชื่อโครงการ     เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม         การจัดการเรียนการสอนโดยเจา้ของภาษา  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม 
                                 ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามหลักสตูรและส่งเสริม 
                                 ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
มาตรฐานการศึกษา สพฐ. ด้านมาตรฐานการจัดการศีกษามาตรฐานท่ี  5   ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 
ตัวบ่งชี้ สมศ. () พื้นฐาน    (    ) อัตลักษณ์   (    ) มาตรการส่งเสริม   ตัวบ่งช้ีที่ 5.8 
แผนงานหลัก   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสตูรและส่งเสรมิความสามารถด้านเทคโนโลยี 
ลักษณะโครงการ   ( ) ต่อเนื่อง  (    ) ใหม ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ       นางนลินพร สมสมัย  นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี และนางสาวอุษา นะแน่งน้อย 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม2557- กันยายน2558 
สถานที ่                   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นส าคัญ  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนได้ครบถ้วน  ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษา
ขึ้นเพื่อสนองต่อนโยบายการสอนภาษาต่างประเทศ สนองต่อหลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาต่างประเทศ  อีกทั้ง
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถฝกึการใช้ภาษาตา่งประเทศในสถานการณจ์รงิและได้ฝกึกับเจ้าของภาษาโดยตรงนอกจากน้ียัง
สามารถเพิ่มพูนความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  กิจกรรม
ดังกล่าวได้รับความสนใจ และยอมรับทั้งจากผู้ปกครองและตัวนักเรียนเอง และจากผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้เรียน โดยน าผลการ
ประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการด าเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา มาพัฒนาการจัด
กิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดี และเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม 
 

2.  วัตถุประสงค ์
      2.1  เพื่อให้นักเรียนได้มโีอกาสฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศเพือ่การสื่อสารกับเจา้ของภาษาโดยตรง 
      2.2  เพื่อให้นกัเรียนได้เรียนรูแ้ละมีประสบการณ์ตรงทางด้านเนื้อหาภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตรอ้ยละ 100  เข้าร่วมกิจกรรม 
    3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ มคีวามสนใจและสามารถใช้ภาษาตา่งประเทศใน  
                                        การสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ดีขึน้  



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

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 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 
(งบประมาณ) 

    1,217,640 
(งบประมาณ) 

(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 
          9.1  เชิงปริมาณ    - ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษา 
          9.2  เชิงคุณภาพ   - นักเรียนได้มีโอกาสฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง  
                                  - นักเรียนกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
                                  - นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณต์รงทางด้านเนื้อหา ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ 
                                    ภาษา 
 

           ลงช่ือ……………………………………………… ผู้รับผดิชอบโครงการ 
                                               ( นางนลินพร สมสมัย  ) 
                                             
                                                 ลงช่ือ .............................................................. 
             ( นางสาวนิภาพรรณ อดลุย์กิตติชัย ) 
        หัวหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
                                                 ลงช่ือ ................................................................ 
                      ( นางปานทิพย์  สุขเกษม ) 
                     รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
 
       ลงช่ือ ................................................................ 
                 (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
     

 
 

 



 
 

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
โครงการ/งาน/กิจกรรม  การจัดการเรยีนการสอนโดยเจ้าของภาษา 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ      กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 1  ค่าตอบแทน 
ล าดับ รายการคา่ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

เงินอุดหนุน เงิน บกศ. เงินเรียน 
ฟรี 15 ปีฯ 

เงินอ่ืน ๆ 

กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างช่ัวคราว       
 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  สมสมยั) 
                                               วันที่......../..................../............... 

 
 
 
 

 
 

 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

กิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2558 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ชื่อโครงการ   เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู ้
กิจกรรม       English One Day Camp 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร 
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรและส่งเสรมิ 
                                 ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
มาตรฐานการศึกษา สพฐ.  ด้านมาตรฐานการจัดการศึกษามาตรฐานท่ี  10  ตัวบ่งช้ีที่ 10.3 
ตัวบ่งชี้ สมศ.      (  ) พื้นฐาน    (     ) อัตลักษณ์   (      ) มาตรการส่งเสรมิ ตัวบ่งช้ีที่ 3,4 ตัวบ่งช้ีย่อยที่ 3.2 , 4.1 ,4.2 

แผนงานหลัก   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสตูรและส่งเสรมิความสามารถด้านเทคโนโลยี 
ลักษณะโครงการ  ( ) ต่อเนื่อง  (     ) ใหม ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ          นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ    19 ธันวาคม 2557 
สถานที ่                   มินิสยาม พัทยา และตลาดน้้าสี่ภาค พ้ทยา 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการ

เรียนรู้  ความต้องการของผู้เรียนและสังคมปัจจุบัน โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส้าคัญ  เน้นการ
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ   ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก  เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ประกอบด้วยทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อใช้ในการด้ารงชีพและการศึกษาต่อ   การ
ด้ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น  การดูแลและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
   และจากผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จึงเห็นสมควรที่จะจัดกิจกรรม English One Day Campขึ้นอีกโดยน้าผลการประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ 
ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการด้าเนินกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมด้าเนินไป
ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยเล็งเห็นว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์ต่อผู้เรียน  นักเรียนสามารถท้ากิจกรรม
ตามความถนัดและแสดงออกถึงความสามารถของแต่ละบุคคล และยังได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านภาษาโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดี และเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
            2.1 เพื่อพัฒนาความรู้ทกัษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน 
            2.2 เพื่อส่งเสริมความรูท้างด้านวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
          2.3 เพื่อให้นักเรียนไดร้ับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาองักฤษ 
          2.4 เพื่อให้นักเรียนไดร้ับประสบการณ์ตรงในการด้ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น 



3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  นักเรียนช้ัน ม.4-6 (ห้อง 6) โรงเรียนวิชรธรรมสาธติร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารมคีวามคิด  
                                            สร้างสรรค ์

4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 4.1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม  
 4.2 ส้ารวจสถานท่ีที่ใช้ท้ากิจกรรม 
 4.3 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรยีนรู้เพื่อวางแผน ก้าหนดสถานท่ี ระยะเวลา และผู้ร่วมรับผดิชอบในการด้าเนินงาน 
 4.4 ประชาสัมพันธ์นักเรยีน เพื่อเข้าร่วมโครงการ 
 4.5 จัดท้าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง 

4.6 จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณท์ี่ใช้ท้ากิจกรรม 
4.7 อบรมนักเรียนก่อนเดินทาง 
4.8 ด้าเนินกิจกรรมตามทีโ่รงเรยีนก้าหนด 
4.9 ประเมินผล 

 

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด้าเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค พ.ย
. 

ธ.ค ม.ค กพ
. 

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย.  

1 เสนอและขออนุมัติ
กิจกรรม 

            นางเกษราและคณะ 

2 ส้ารวจสถานท่ีที่ใช้ท้า
กิจกรรม 

   
 

      
 

 
 

  นางเกษราและคณะ 

3 ประชุมครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้เพื่อ
วางแผน  ก้าหนด
สถานท่ี  ระยะเวลา  
และผูร้่วมรับผดิชอบ
ในการด้าเนินงาน 

            นางเกษราและคณะ 

4 ประชาสมัพันธ์ 
นักเรียนเพื่อเข้าร่วม
โครงการ 

            นางเกษราและคณะ 

5 จัดท้าหนังสือขอ
อนุญาตผู้ปกครอง 

            นางเกษราและคณะ 

6 จัดเตรียมเอกสารและ
อุปกรณ์ที่ใช้ท้า
กิจกรรม 

            นางเกษราและคณะ 



7 อบรมนักเรยีนก่อน
เดินทาง 

            นางเกษราและคณะ 

8 ด้าเนินกิจกรรมตามที่
โรงเรียนกา้หนด 

            นางเกษราและคณะ 

9 ประเมินผล             นางเกษราและคณะ 

 
 

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

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินอุดหนุน บ.กศ. SP1 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1ช้ีแจงกิจกรรม 

ประชาสมัพันธ์นักเรียนช้ัน ม.4-6(
ห้อง6)เข้าร่วมกิจกรรม 

      

2 กิจกรรมที่ 2ติดต่อสถานท่ี 

2.1ติดต่อ ส้ารวจสถานท่ี 

2.2 ก้าหนดวัน เวลาที่จะน้า
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

2.3   จัดเตรียมเอกสาร 

  

 

    

3 กิจกรรมที่ 3จัดกิจกรรม 

3.1   น้านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

3.2   ประเมินผลการด้าเนินงาน 

  

95,316 

  

95,316 

  

95,316 

 รวม  95,316  95,316  95,316 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ด้านปริมาณ 
      นักเรียนช้ัน ม. 4-6(ห้อง6)ร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรม 

 
การส้ารวจนักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรม 

 
แบบเช็ครายชื่อนักเรยีน 

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 

 
1. การสอบถาม 

 
1. แบบสอบถาม 



มีความสามารถในการใช้ภาษาใน
การสื่อสาร 

2. นักเรียนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับมาก 

2. การประเมินความพึงพอใจ 2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
   9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  เชิงปริมาณ  - ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม 
9.2  เชิงคุณภาพ  - นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการสื่อสาร และมีความคิด 

                                     สร้างสรรค ์
                                   - นักเรียนมีความรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและสามารถนา้มาประยุกต์ใช้ใน  

   ชีวิตประจ้าวันได ้
                                 - นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
                                 - นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการด้ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น  

 
 

  ลงช่ือ……………………………………………… ผู้รับผิดชอบ 
           ( นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี )  

 
                                                 ลงช่ือ .............................................................. 
             ( นางสาวนิภาพรรณ อดลุย์กิตติชัย ) 
        หัวหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
                                                 ลงช่ือ ................................................................ 
                      ( นางปานทิพย์  สุขเกษม ) 
                     รองผู้อ้านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
 
       ลงช่ือ ................................................................ 
                 (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
           ผู้อ้านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
      

 
 
 
 



 
 

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
โครงการ/งาน/กิจกรรม English One Day Camp 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ กลุ่มบรหิารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 1 ช้ีแจงกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2 ติดต่อสถานท่ี 
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรม 

ล้าดับ รายการคา่ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
รายการ จ้านวน ราคา

ต่อ
หน่วย 

เงิน
อุดหนุน 

เงิน บกศ. เงินเรียน 
ฟรี 15 ปีฯ 

เงินอ่ืน ๆ 

1 กิจกรรมที่ 1 ช้ีแจงกิจกรรม 
ประชาสมัพันธ์นักเรียนช้ัน     
ม.4-6 เข้าร่วมกิจกรรม 
 

   
 

 

   

2 กิจกรรมที่ 2 ติดต่อสถานท่ี 
2.1 ติดต่อ ส้ารวจสถานท่ี 
2.2 ก้าหนดวัน เวลาที่จะน้า
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
2.3 จัดเตรียมเอกสาร 

    
 
 

 

  

3 กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรม 
3.1  น้านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
3.2  ประเมินผลการด้าเนินงาน 
 

  
 
 

   
 

 
 
 

 กิจกรรมที่ 1-3 รวมเป็นเงิน      
95,316 

 

  
รวมทั้งสิ้น 

     
95,316 

 

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

                                     ลงช่ือ............................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ( นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศร ี) 
                                                                   วันท่ี......../..................../............... 
 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

กิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2558 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
ชื่อโครงการ  เสรมิสร้างบุคคลแหง่การเรียนรู ้
กิจกรรม      วันคริสต์มาส 

สนองกลยุทธ์  สพฐ. ข้อที่ 3 ผู้เรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง 
                                    ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์  สพม.2  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา ระดับมัธยมศึกษาตามหลักสตูรและส่งเสร 
                                      ความสามารถทางเทคโนโลยเีพื่อเปน็เครื่องมือในการเรียนรู้ 
มาตรฐานคณุภาพการศึกษา สพฐ.  ด้าน  คุณภาพผู้เรียน 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  (  ) มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งช้ีที่ 3.1,3.2 
แผนงานหลัก              พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี 
ลักษณะโครงการ         (   ) ต่อเนื่อง     (      )  ใหม่    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ                นางทิพย์จันทร์  หงษา และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ     25  ธันวาคม พ.ศ.2557 
สถานที่                      โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล     

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องถือว่ าผู้ เรียนทุกคนมี
ความสามารถและจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้เรียน  เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง คิดเป็น ท าเป็นแก้ปัญหาเป็น สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต   การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ของ
เจ้าของภาษาควบคู่กันไป   เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
และกระบวนการจัดการเรียนรู้   ความต้องการของผู้เรียน และสังคมปัจจุบัน  โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เน้นการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก  
ส่งเสริมการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา ดังนั้นในวันที่ 25 ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคริสต์มาส และ
ชาวคริสต์ถือว่าเป็นวันส าคัญในฐานะวันประสูติของพระเยซู ทุกประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์มักจะจัดเทศกาล
เฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของวัน
ดังกล่าว และเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีสากล อีกทั้งเป็นการบูรณาการความรู้ด้านต่าง 
ๆ   และส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   และจากผลแบบสรุปความ
พึงพอใจในกิจกรรมที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมนี้   



โดยมีการจัดประกวดแข่งขันทางด้านภาษาที่หลากหลาย จัดนิทรรศการ กิจกรรมการแสดงต่างๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพในฐานะพลเมืองและพลโลก โดยน าผลการประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ 
ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการด าเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรม
ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดี และเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม   
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ครูและนักเรยีนที่เข้ารว่มกิจกรรมและไดเ้รียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา  
 2.2  เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถทางภาษา 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ ครูและนักเรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมและได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีวัน
คริสต์มาสของประเทศเจ้าของภาษา  
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรยีนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถทางภาษาผ่านทางกิจกรรม
ต่างๆที่จัดขึน้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ  
 

4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
4.1  เสนอและขออนุมตัิกิจกรรม 
4.2  ประชุมครูในกลุม่สาระเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม และมอบหมายหน้าท่ี   
4.3  ด าเนินกิจกรรมวันครสิตม์าส ตามวันและเวลาที่ก าหนด  
4.4  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ตามกจิกรรมต่าง ๆ 
4.5   ฝึกซ้อมการแสดง และจัดการแขง่ขันต่างๆ                
4.6   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     
4.7   จัดกิจกรรมตามวันและเวลาที่ก าหนด 

            4.8   ประเมินผลและจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 

5.  ปฏิทนิการปฏิบัติงาน 
 

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             ครูทิพย์จนัทร ์

2 ประชุมครูในกลุ่มสาระเพื่อวาง
แผนการจดักิจกรรม และ
มอบหมายหน้าที ่  

            ครูทิพย์จนัทร ์
ครูในกลุม่สาระ 

3 ด าเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส  
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ตาม
กิจกรรมต่าง ๆ 
-  ฝึกซ้อมการแสดง และจดัการ
แข่งขันต่างๆ                

            ครูทิพย์จนัทร์และ
คณะ 
 



3 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     
- จัดกิจกรรมตามวันและเวลาที่
ก าหนด 

  
 

 
 

         ครูทิพย์จนัทร์และ
คณะ 

4 ประเมินผลและจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน 

            ครูภรณก์มนส ์

 
6.  งบประมาณ   เงินอุดหนุน   เงินบ.ก.ศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ  (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  
- ต้นคริสตม์าส ขนาด 210 
เซนติเมตร จ านวน 4 ต้น 
(1,500บาท/ต้น)เพื่อให้นักเรียน
ประกวดและจดัสถานท่ี 

   

 
6,000 

 

 

6,000 

   

  

  

 รวม   6,000 6,000     

 (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  เชิงปริมาณ   ครแูละนักเรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและไดเ้รยีนรู้วัฒนธรรม
ประเพณีวันครสิต์มาส 
 9.2  เชิงคุณภาพ   ครูและนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส ได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมที่
หลากหลายและได้รับความรู้ทางดา้นเนื้อหา ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีวันคริสต์มาส ของเจ้าของภาษาดียิ่งขึ้นและ
สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
 



 
 

                 ลงช่ือ……………………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                  (  นางทิพย์จันทร์  หงษา )       

 
                                                 ลงช่ือ .............................................................. 
             ( นางสาวนิภาพรรณ อดลุย์กิตติชัย ) 
        หัวหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
                                                 ลงช่ือ ................................................................ 
                      ( นางปานทิพย์  สุขเกษม ) 
                     รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
 
       ลงช่ือ ................................................................ 
                 (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

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  
- ต้นคริสตม์าส ขนาด 210 
เซนติเมตร จ านวน 4 ต้น (1,500/ต้น)
เพื่อให้นักเรียนประกวดและจัด
สถานท่ี 

   
6,000 

 

   

กิจกรรมท่ี 1 รวมเป็นเงิน 6,000    

รวมท้ังสิ้น 6,000    

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

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

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

 
 



 
   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

กิจกรรม/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2558 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ชื่อโครงการ     เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม         น านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
สนองกลยุทธุ์สพฐ.ข้อที่ 1   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็น 
                                   เครื่องมือในการเรียนรู ้
สนองกลยุทธ์ สพม2ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ตามหลักสูตรและ 
                                   ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
มาตรฐานการศึกษา สพฐดา้นผู้เรียน  มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรยีนรู้ 
                                   และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ สมศ.            ( / ) พื้นฐาน   (    )  อัตลักษณ์ (   ) มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งช้ีที ่3 (ตัวบ่งช้ีย่อยที3่.1และ3.2) 
แผนงานหลัก              พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี 
ลักษณะงาน / กิจกรรม   (   ) ต่อเนื่อง     (       )  ใหม่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ                นางสาวอรวรรยา ภาคค า 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม2557 – กันยายน2558 
สถานที่                      แหล่งเรยีนรู้ต่างๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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 าเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้ งไว้โดยยึดหลักปรัชญาของ
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 นักเรียนเรียนรู้วฒันธรรมของเจ้าของภาษาและทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น  

 

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 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 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 
เงิน อุดหนุน  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 มี
ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมระดับมาก
ขึ้นไป 
 

การสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        9.1  เชิงปริมาณ  นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน ามาปรบัใช้ใน 
                               ชีวิตประจ าวัน 
        9.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีต่อการเรยีนภาษาตา่งประเทศเพิ่มขึน้ 

 
 
 



 
 

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

  
                                                 ลงช่ือ .............................................................. 
             ( นางสาวนิภาพรรณ อดลุย์กิตติชัย ) 
        หัวหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
                                                 ลงช่ือ ................................................................ 
                      ( นางปานทิพย์  สุขเกษม ) 
                     รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
 
       ลงช่ือ ................................................................ 
                 (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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 2558 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ชื่อโครงการ     ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม         น านักเรียนแข่งขันนอกสถานท่ี 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.ท่ี  3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง 
                                 ต่อเนือ่ง  
สนองกลยุทธ์  สพม.2ท่ี 3 ผู้เรียนมีความใผรู่้และเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ.  ด้านคุณภาพผูเ้รียน  มาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งช้ีที่  3.1, 3.2  
ตัวบ่งชี้ สมศ.                    (  ) พื้นฐาน   (    )  อัตลักษณ์(  ) มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 
แผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสตูรและส่งเสรมิความสามารถด้านเทคโนโลยี 
ลักษณะโครงการ (   ) ต่อเนื่อง     (    )  ใหม่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิรา จั่นเล็ก และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2557–กันยายน 2558 
สถานที่                            หน่วยงานท่ีจัดการแข่งขัน 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ระบุว่า  การจัดการศึกษาต้องถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
สูงสุดและจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความถนัด  ความสนใจของผู้เรียน ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์จริง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  จากแนวคดินี้และจากผลการประเมินการจัดกจิกรรมที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในระดับ
มาก  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศจึงได้จัดกิจกรรมน านักเรียนไปแข่งขันนอกสถานท่ีทั้งภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  
ภาษาฝรั่งเศส และ ภาษาญี่ปุ่น  ซึง่เป็นการจัดประสบการณ์ให้นักเรยีนได้แสดงความสามารถและความสนใจ และส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรยีนตามขีดความสามารถของตนจากผลการประเมนิการจัดกิจกรรมทีผ่่านมาอยู่ในระดับมาก กลุม่สาระการ
เรียนจึงจัดกจิกรรมนี้ขึ้นอีกโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีความพอประมาณ   มีเหตุผล  และมภีูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
บนพ้ืนฐานของการมีความรู้และคณุธรรม 
 จากผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมน านักเรยีนไปแข่งขันนอกสถานท่ีในปีงบประมาณ 2558 
สรุปว่า ครูและนักเรียนมองเห็นประโยชน์ของการจดักิจกรรมนี้มาก  สมควรจดักิจกรรมนี้ต่อไปโดยน าผลการประเมินกิจกรรม 
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปญัหาที่พบในการด าเนินกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้
กิจกรรมด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนไดม้ีโอกาสฝึกทักษะต่างๆ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และ ภาษาญีปุ่่น  
นอกสถานศึกษา 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้และมปีระสบการณ์ตรงด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษฝรั่งเศส และ ภาษาญี่ปุ่นนอก
สถานศึกษา 



3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   มีนักเรียนร้อยละ 10 เข้าร่วมแข่งขันด้านภาษาอังกฤษ   ภาษาจีน  ภาษาฝรั่งเศส  หรือ
ภาษาญี่ปุ่น 
 3.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความสามารถ มีทักษะทางภาษาในกิจกรรมที่เข้าแข่งขันเพิ่มขึ้น 
 

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 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 เสนอขอด าเนินโครงการ             ครูจิรา 
2 ประสานงานกับอาจารย์ที่

เกี่ยวข้อง 
            ครูจิราและ

คณะ 
3 สรรหา/คดัตัวและฝึกซ้อม

นักเรียนท่ีเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

            ครูจิราและ
คณะ 

4 น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน             ครูจิราและ
คณะ 

5 สรุปและประเมินผล
โครงการ 

            ครูจิรา 

6 จัดท ารายงาน/น าเสนอ             ครูจิรา 
 

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

7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงิน อุดหนุน  บ.กศ. SP1 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1 น านักเรยีนไปแข่งขนั 

ค่าอาหารนักเรียน 240 คน 

  

12,000 

    

12,000 

 รวม  12,000    12,000 

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 



8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ด้านปริมาณ 
ร้อยละ 100  ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขันมี
ทักษะด้านภาษาเพิม่ขึ้น 
 

เก็บข้อมูลการเข้าร่วมแข่งขัน แบบเก็บข้อมูล 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษา
เพิ่มขึ้น 

ผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขัน 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ  นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมแข่งขันนอกสถานศึกษามากข้ึน 
 9.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนมีความมั่นใจและภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง และมีเจตคติที่ดีตอ่
ภาษาต่างประเทศ 

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

                                                           (นางสาวจิรา   จัน่เล็ก) 
 
                                                 ลงช่ือ .............................................................. 
             ( นางสาวนิภาพรรณ อดลุย์กิตติชัย ) 
        หัวหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
                                                 ลงช่ือ ................................................................ 
                      ( นางปานทิพย์  สุขเกษม ) 
                     รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
 
       ลงช่ือ ................................................................ 
                 (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
โครงการ/งาน/กิจกรรมน านักเรียนแข่งขันนอกสถานท่ี 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ        กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรม น านักเรียนไปแข่งขัน 

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  240 คน 50 12,000    

        

 รวมเป็นเงิน 12,000    
รวมท้ังสิ้น 12,000    

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

 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                       (นางสาวจิรา  จั่นเล็ก) 
                                               วันที่......../..................../............. 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 กิจกรรม /  โครงการประจ าปีงบประมาณ 2558 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
ชื่อโครงการ    ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม         สอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส 
สนองกลยุทธุ์  สพฐ.ข้อที่ 1   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็น 
                                    เครื่องมือในการเรียนรู ้
สนองกลยุทธ์ สพม 2  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาระดับมัธยมศึกษา  ตามหลักสูตรและ 
                                     ส่งเสรมิความสามารถทางเทคโนโลยเีพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
มาตรฐานการศึกษา สพฐ   ด้านผู้เรยีน  มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจ าเป็นตามหลักสูตร(ตัวบ่งช้ีที่ 5.1) 
ตัวบ่งชี้ สมศ.              ( /  ) พื้นฐาน   (    )  อัตลักษณ์ (   ) มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งช้ีที่5 (ตัวบ่งช้ีย่อยที ่5.8) 
แผนงานหลัก              พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี 
ลักษณะงาน / กิจกรรม  (  ) ต่อเนื่อง   (      )  ใหม่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ               นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ     25 มกราคม 2558  
สถานที ่                     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World class standard school) ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอยา่งน้อย 2 ภาษาและจดัการเรียนการ
สอนตามระดับมาตรฐานสากล ส าหรับภาษาฝรั่งเศสทีเ่ปิดสอนในโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้ด าเนินการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องในระดับที่เป็นท่ียอมรับของนักเรียนและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่นักเรียนไดไ้ปศึกษาต่อและเพื่อเป็นการ
ยืนยันในคุณภาพดังกล่าว ทางกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศเห็นสมควรให้มีการประเมินผลการเรยีนการสอนภาษา
ฝรั่งเศสในโรงเรียนโดยการส่งนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับมาตรฐานสากล DELF A1 – DELF A2 
เพื่อรับประกาศนียบัตรซึ่งเหมือนใบรับรองวุฒิหรือปรญิญาทีร่ับรองความรู้และทักษะทางภาษาฝรั่งเศสจากกระทรวงการศึกษา 
ประเทศฝรั่งเศสและจากผลการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี ผลการด าเนินกจิกรรมเป็นที่น่าพอใจเป็น
อย่างยิ่งและผลการส ารวจความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก จึงเห็นสมควรด าเนินกิจกรรมสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาฝรั่งเศสต่อไปโดยน าผลการประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการด าเนิน
กิจกรรมในปีท่ีผ่านมา มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมด าเนินไปตามวตัถุประสงค์และบรรลเุป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

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 
4.4จัดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนทราบแนวการสอบ 
4.5 ด าเนินการสอบ 
4.6 ประเมินผล 
 

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 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  ระดับ
ความรู้ภาษาฝรั่งเศส 
1.3  นักเรียนสมัครสอบ 

  

 

 

7,200 

    

 

 

7,200 



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 

  

7,200 

    

7,200 

 รวม    7,200    7,200 

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……………………………………………… ผู้รับผดิชอบโครงการ 
                                                         (นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ)์           

                                                 ลงช่ือ .............................................................. 
             ( นางสาวนิภาพรรณ อดลุย์กิตติชัย ) 
        หัวหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
                                                 ลงช่ือ ................................................................ 
                      ( นางปานทิพย์  สุขเกษม ) 
                     รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 

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



  

 
 

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
โครงการ/งาน/กิจกรรมสอบวัดระดับความรูภ้าษาฝรั่งเศส 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
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 

 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 

550 

 
 
 
 
 
 

6,600 

   

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 

 
 

12 

 
 

50 

 
 

600 

   

 กิจกรรมที่ 1-3 รวมเป็นเงิน       

 รวมทั้งสิ้น   7,200    

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

       ลงช่ือ............................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                      ( นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ ์) 
                                                  วันท่ี......../..................../............... 
 
 

 



 
 

 
 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
กิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ2558 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
ชื่อโครงการ        ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

กิจกรรม            English…..We can 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.ท่ี 1    พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็น 

                                  เครื่องมือในการเรียนรู ้
สนองกลยุทธ์  สพม.2 ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามหลักสตูรและส่งเสริม 

                                  ความสามารถทางเทคโนโลยเีพื่อเป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ.  ด้าน  ผู้เรียน     มาตรฐานที่  5   ตัวบ่งช้ีที่  5.4 
ตัวบ่งชี้ สมศ.                  (  ) พื้นฐาน   (    )  อัตลักษณ์ (    ) มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งช้ีที่  5 
แผนงานหลักพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสตูรและส่งเสรมิความสามารถด้านเทคโนโลยี 
ลักษณะโครงการ             (  ) ต่อเนื่อง  (    )  ใหม่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ                       นางสาวอุษา นะแน่งน้อย 
ระยะเวลาด าเนินการ          ตุลาคม 2557–กันยายน 2558 
สถานที ่                        โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

                   ตามที่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน ได้ก าหนดตัวบ่งช้ีให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติในวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ และจากรายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
ผลการทดสอบของนักเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในโรงเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจและยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และจากผล
การประเมินที่ดีจากการจัดกิจกรรมนี้ในปีที่ผ่านมา ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษEnglish…..We canนี้ข้ึนอีก โดยจัดช่วงเวลาให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนและเรียนซ่อมเสริม 
เพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแก้ไขภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ ซึ่งคาดว่าจะสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแก่นักเรียน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ 
 2.2  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ 
 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  80 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมมีผลการสอบวชิาภาษาอังกฤษสูงข้ึนร้อยละ 60 

 

 



4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 

             1.  เสนอกิจกรรม 

             2.  แจ้งนักเรียน 

             3.  จัดเตียมกิจกรรมเพิ่มเติมเกีย่วกับวิชาภาษาอังกฤษ 

             4.  จัดท าเอกสาร 
             5.  นักเรียนร่วมกิจกรรม 

             6.  ประเมินผล 
 

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 เสนอกิจกรรม             น.ส.อุษาและ
คณะ 

2 
 

แจ้งนักเรียน             น.ส.อุษาและ
คณะ 

3 จัดเตรียมกิจกรรมเพิ่มเติม
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

            น.ส.อุษาและ
คณะ 

4   จัดท าเอกสาร 
 

            น.ส.อุษาและ
คณะ 

5 นักเรียนร่วมกิจกรรม             น.ส.อุษาและ
คณะ 

6 ประเมินผล             น.ส.อุษาและ
คณะ 

 

6.  งบประมาณเงินอุดหนุน   เงินบ.กศ.  เงินนโยบายเรยีนฟรีฯ  (SP1)    เงินอ่ืน ๆ (ระบ)ุ............ 
 

7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงิน อุดหนุน บ.กศ. SP1 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1จัดท าเอกสาร 

กิจกรรมที่ 2นักเรยีนร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 รวม - - - - - - 

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

 



 8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ด้านปริมาณ 

นักเรียนท่ีร่วมกจิกรรมมผีลการสอบสูงขึ้นร้อย
ละ 60 

 

ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

ผลการสอบ 

ด้านคุณภาพ 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

เห็นประโยชน์ของการร่วมกิจกรรม  

การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1  เชิงปริมาณ  นักเรียนได้พัฒนาทักษะความรูภ้าษาอังกฤษ 
 9.2  เชิงคุณภาพ  ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 

                                   นักเรียนมีเจตคติทีด่ีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

 
 

           ลงช่ือ……………………………………..…………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                                        ( นางสาวอุษา นะแน่งน้อย ) 
              

                                                 ลงช่ือ .............................................................. 
             ( นางสาวนิภาพรรณ อดลุย์กิตติชัย ) 
        หัวหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
                                                 ลงช่ือ ................................................................ 
                      ( นางปานทิพย์  สุขเกษม ) 
                     รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
 
       ลงช่ือ ................................................................ 
                 (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
 

 
 
 

 
 



 
 

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
โครงการ/งาน/กิจกรรม  English…..We can 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 1  จัดท าเอกสาร 
กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรม 
ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

เงินอุดหนุน เงิน บกศ. เงินเรียน 
ฟรี 15 ปีฯ 

เงินอื่น ๆ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดท าเอกสาร       

 กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟ 2 รีม      

        

        

รวมท้ังสิ้น - - - - 

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

ลงช่ือ............................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นางสาวอุษา  นะแน่งน้อย) 
                                                วันท่ี......../..................../............... 
 
 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

กิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2558 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
ชื่อโครงการ     เปิดประตูสูํอาเซยีน 
กิจกรรม         เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.ข๎อที่ 3  ผู๎เรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรูด๎๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยําง 
                                   ตํอเนื่อง 
สนองกลยุทธ์  สพม.2 ข๎อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา ระดับมัธยมศึกษาตามหลักสตูรและสํงเสริม 
                                      ความสามารถทางเทคโนโลยเีพื่อเปน็เครื่องมือในการเรียนรู ๎
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ.  ด๎าน  คุณภาพผู๎เรียน มาตรฐานท่ี 3 ตัวบํงช้ีที่ 3.1,3.2,3.3,3.4 

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

ตัวบ่งชี้ สมศ.                     () พื้นฐาน   (    )  อัตลักษณ์ (    ) มาตรการสํงเสรมิ  ตัวบํงช้ีที่3.1,3.2 
แผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสตูรและสํงเสรมิความสามารถด๎านเทคโนโลยี 
ลักษณะโครงการ (  ) ตํอเนื่อง   (    )  ใหมํ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมสาระการเรียนรูภ๎าษาตํางประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตยม์ัน่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 16 กุมภาพันธ์ 2558 
สถานที่                             โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ระบุวําการจัดการศึกษาต๎องถือวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถ

และจะต๎องจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับความถนัด ความสนใจของผู๎เรียน  เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ท าเป็น
แก๎ปัญหาเป็น สถานศึกษามีหน๎าที่จัดการศึกษาเพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
 การเรียนการสอนภาษาตํางประเทศ จ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องเรียนรู๎วัฒนธรรมและประเพณีตํางๆ ของเจ๎าของ
ภาษาควบคูํกันไป   เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎ที่สอดคล๎องกับแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน  และกระบวนการ
จัดการเรียนรู๎   ความต๎องการของผู๎เรียน และสังคมปัจจุบัน  โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ 
เน๎นการสํงเสริมบรรยากาศการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการตําง ๆ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนกล๎าแสดงออก  สํงเสริมการเรียนรู๎ถึงวัฒนธรรม
ประเพณีของเจ๎าของภาษา ดังนั้นเทศกาลเฉลิมฉลองวันตรุษจีนเป็นวันที่ชาวจีนถือเอาความหมายของวันเริ่มฤดูใบไม๎
ผลิ  ซึ่งมีอากาศสดช่ืนแจํมใสเหมาะแกํการเริ่มชีวิตใหมํเป็นวันขึ้นปีใหมํเทศกาลตรุษจีนจึงเป็นวันส าคัญของชาวจีนทั่ว
โลกและกลายเป็นเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองกันอยํางสากลเพื่อรํวมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนและเป็นการธ ารงและ
เผยแพรํวัฒนธรรมจีนท่ีดีงามกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของวันดังกลําว 
และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมจีนและเผยแพรํประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับเทศกาลวันตรุษจีนให๎กับนักเรียนและผู๎สนใจได๎รับทราบและเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํ มสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมนี้ โดยมีการจัดประกวดแขํงขันทางด๎านภาษาที่หลากหลาย จัดนิทรรศการ 



กิจกรรมการแสดงตํางๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีประสิทธิภาพในฐานะพลเมืองและพลโลกโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ๎มกันท่ีดี และเน๎นในเรื่องของความรู๎คูํคุณธรรม   
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อให ๎ครู นักเรียนสายศิลปภ์าษาจีนและนักเรยีนที่สนใจได๎มคีวามรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับภาษาประเพณี
และวัฒนธรรมจีนในชํวงเทศกาลวนัตรุษจีนรวมไปถึงวิถีชีวิตความเปน็อยูํของคนจีนมากข้ึน 

2.2. เพื่อให๎นักเรียนสามารถเรียนรู๎และเห็นความแตกตํางของภาษาและวัฒนธรรมขนบประเพณีและมีเจตคติที่ดีตํอ
การใช๎ภาษาจีน 

2.3  เพื่อให๎นักเรียนท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมได๎แสดงความสามารถทางภาษาจีน 
2.4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานด๎านภาษาจีนของกลุมํสาระภาษาตํางประเทศ 
2.5 เพื่อเป็นการสํงเสริมทักษะการใช๎ภาษาจีนของนักเรียน และน าไปใช๎แขํงขันทักษะภายนอกได๎ 

2.6 เพื่อสํงเสริมนักเรียนใหม๎ีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับประเทศจีนในฐานะที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณครูและนักเรียน ร๎อยละ 100 เข๎ารํวมกิจกรรมและได๎เรียนรู๎วัฒนธรรมประเพณีวันตรุษจีน
ของประเทศเจ๎าของภาษา 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพครู นักเรียนสายศิลป์ภาษาจีนและนักเรียนที่สนใจได๎มีความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับ
ภาษาประเพณีและวัฒนธรรมจีนในชํวงเทศกาลวันตรุษจีนมีมุมมองเกี่ยวกับประเทศจีนคนจีนท่ีกว๎างขึ้น 
 

4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
4.1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม 
4.2 ประชุมครูในกลุํมสาระเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม และมอบหมายหน๎าท่ี 
4.3  ด าเนินกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนพาเพลินตามวันและเวลาที่ก าหนด  
4.4  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต๎องใช๎ตามกจิกรรมตํางๆ 
4.5 ฝึกซ๎อมการแสดง และจัดการแขํงขันตํางๆ                
4.6 ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานตาํงๆ ที่เกี่ยวข๎อง     
4.7   จัดกิจกรรมตามวันและเวลาที่ก าหนด 

            4.8   ประเมินผลและจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 

ผู๎รับผิดชอบ 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 ประชุมครูในกลุํมสาระเพื่อ

วางแผนการจัดกจิกรรม 
และมอบหมายหน๎าท่ี 

            ครูกมลรัตน์และ 
ครูในกลุํมสาระ 

3 ด าเนินกิจกรรมเทศกาล
ตรุษจีนพาเพลิน 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต๎องใช๎
ตามกิจกรรมตํางๆ 

            ครูกมลรัตน์และ
คณะ 
 



 -  ฝึกซ๎อมการแสดง และ
จัดการแขํงขันตํางๆ                
- ติดตํอประสานงานกับ
หนํวยงานตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง     
- จัดกิจกรรมตามวันและ
เวลาที่ก าหนด 

  
 

 
 

         ครูกมลรัตน์และ
คณะ 
 

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 ใช๎สอย วัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1  ด าเนินกิจกรรม
เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต๎องใช๎ตาม
กิจกรรม การแสดงตํางๆที่เกี่ยวกับ
วันตรุษจีน 

   

 
5,750 

   

 

5,750 

 รวม   5,750   5,750 

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ครูและนักเรียน ร๎อยละ 100 เข๎ารํวม
กิจกรรมเทศกาลตรุษจีนพาเพลิน 

ส ารวจจ านวนการเข๎ารํวมกิจกรรม แบบส ารวจการเข๎ารํวมกิจกรรม 

2.  ครูและนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมเทศกาล
ตรุษจีนพาเพลินมีความพึงพอใจตอํการจัด
กิจกรรมตํางๆและได๎เรียนรู๎วัฒนธรรม
ประเพณีวันตรุษจีน 

การประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจของ
กิจกรรมเทศกาลตรุษจีนพาเพลิน 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณครูและนักเรียน รอ๎ยละ 100 เข๎ารํวมกิจกรรมวันตรษุจีน และได๎เรยีนรู๎วัฒนธรรมประเพณีวัน
ตรุษจีน 
 9.2  เชิงคุณภาพ ครู นักเรียนสายศิลป์ภาษาจีนและนักเรียนทีส่นใจได๎รับความรู๎ประสบการณ์เกีย่วกับภาษาและ
ขนบประเพณีวัฒนธรรมจีนมากขึน้และได๎ฝึกทักษะภาษาจีนไปพร๎อมกัน 
 
 



 
 
 
                                    ลงช่ือ..................................................................ผูร๎ับผดิชอบโครงการ 
                                             (นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถติย์มั่น) 

                           
                                                 ลงช่ือ .............................................................. 
             ( นางสาวนิภาพรรณ อดลุย์กิตติชัย ) 
        หัวหน๎ากลุมํสาระการเรยีนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
 
                                                 ลงช่ือ ................................................................ 
                      ( นางปานทิพย์  สุขเกษม ) 
                     รองผู๎อ านวยการกลุํมบรหิารวิชาการ 
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก๎ไข อื่น ๆ ................................................ 
 
       ลงช่ือ ................................................................ 
                 (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
           ผู๎อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
โครงการ/งาน/กิจกรรม  โครงการเสรมิสร๎างบุคคลแหํงการเรียนรู๎  กิจกรรมเทศกาลตรุษจีนพาเพลิน 
กลุํมสาระการเรียนรูภ๎าษาตํางประเทศ    กลุํมบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 1 ด าเนินกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนพาเพลิน 
 
ล าดับ รายการคาํใช๎จําย งบประมาณ (บาท) 

รายการ จ านวน ราคาตํอ
หนํวย 

เงินอุดหนุน เงิน บกศ. เงินเรียน 
ฟรี 15 ปีฯ 

เงินอ่ืน ๆ 

กิจกรรมที่ 1 ด าเนินกิจกรรมเทศกาล
ตรุษจีนพาเพลิน 

      

1 โคมแดงจีน 3 คูํ 500 1,500    
2 พัดขนนก 10 อัน 80 800    
3 สีทาบ๎าน 1 กระป๋อง 1,000 1,000    
4 สีโปสเตอร์(ชุดละ 6 สี) แดง ด า 

เหลือง ขาว น้ าเงิน  เขียว 
2 ชุด 70 140    

5 ประทัด 4 กลํอง 50 200    
6 สีสเปรย์ ( สีแดง ) 6 กระป๋อง 145 870    
7 หมึกจีน 5 ขวด 50 400    
8 พูํกัน 5 ด๎าม 50 250    
9 กระดาษเขยีนอักษรจีน 3 หํอ 50 150    
10 กระดาษสเีงินสีทอง 20 แผํน 10 200    
11 ลูกโป่ง 3 ถุง 80 240    
        

กิจกรรมที่ 1 รวมเป็นเงิน 5,750    
รวมทั้งสิ้น 5,750    

 
หมายเหตุ .................................................................................................................................................... 
 
                                            ลงช่ือ.......................................................................ผู๎เสนอโครงการ 

                                           (นางสาวกมลรัตน์  ตระกลูสถิตย์มั่น) 
                                    วันที่................/......................../......................... 

 



 
 
 

 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 กิจกรรม /  โครงการประจ าปีงบประมาณ 2558 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
ชื่อโครงการ           พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรม               พัฒนาบุคลากร 
สนองกลยุทธ์ สพม2ข้อที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอน 
                                    ได้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษา สพฐ    ด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7  ตัวบ่งช้ี ท่ี 7.1, 7.2,7.3, 7.5, 7.6, 7.7 
ตัวบ่งชี้ สมศ.              (   ) พื้นฐาน   (      )  อัตลักษณ์  (     ) มาตรการส่งเสริม  มาตรฐานท่ี 6 (ตัวบ่งช้ีย่อยที่6.2) 
แผนงานหลักพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาให้สามารถจดักิจกรรมการเรยีนการสอนได้อย่างมคีุณภาพ 
ลักษณะงาน / กิจกรรม (   ) ต่อเนื่อง   (      )  ใหม่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ              นางชนิสรางค์ ปรากฏชื่อ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม2557 – กันยายน2558  
สถานที ่                    โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตและหน่วยงานที่จดัประชุม อบรม สัมมนา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถตามนโยบายปฏริูปการศึกษา  ซึ่งได้เน้นให้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมในรูปแบบหลากหลาย    เช่น  การประชุม  อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพื่อให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาตน   ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและน าความรู้ทีไ่ด้รับไปปรับใช้ในการ
พัฒนางานในหน้าท่ีรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่ผู้เรียน     กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศได้ด าเนินการ
พัฒนาครูมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อครจูะได้น ามาพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน และปฏิบตัิหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพ และ
พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพได้อยา่งมีคุณภาพและจากผลการด าเนนิกิจกรรมทีผ่่านมาบรรลุวัตถปุระสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดอยู่ในระดับมาก จึงได้จัดกจิกรรมนี้อยา่งต่อเนื่องโดยน าผลการประเมินกิจกรรม ระดับความพงึพอใจ 
ข้อเสนอแนะตลอดจนปญัหาที่พบในการด าเนินกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา มาพัฒนาการจัดกจิกรรมเพื่อใหก้ิจกรรมด าเนินไป
ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภมูิคุ้มกัน
ที่ดี และเรื่องของความรู้คู่คณุธรรม 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถ ได้พัฒนาการเรียนการสอน และปฏิบตัิงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ได้อย่างมีคณุภาพ 

2.2 เพื่อพัฒนาครูสูม่าตรฐานวิชาชีพ 
 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ : บุคลากรในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเขา้ร่วมโครงการ 

 



ด้านคุณภาพ : บุคลากรร้อยละ 100  ในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ  น าความรู้ความสามารถท่ี 
                  ได้รับการพัฒนา มาจัดการเรียนการสอนและปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
4.1 ขออนุมัติกิจกรรม 
4.2 น าบุคลากรศึกษาแหล่งเรียนรูท้ี่ได้มาตรฐาน 
4.3 ด าเนินการส่งเสรมิครู  ร่วมประชุม  อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน   
4.4ขยายผล 
4.2 ประเมินผล 

 
 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 ขออนุมัติกิจกรรม             นางชนิสรางค์ 
ปรากฏช่ือ 

2 น าบุคลากรศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ทีไ่ดม้าตรฐาน 

            นางชนิสรางค์ 
ปรากฏช่ือ 

3 ด าเนินการส่งเสริมครู  ร่วม
ประชุม  อบรม  สมัมนา 
ศึกษาดูงาน 

            นางชนิสรางค์ 
ปรากฏช่ือ 

4 ขยายผล             นางชนิสรางค์ 
ปรากฏช่ือ 

5 ประเมินผล             นางชนิสรางค์ 
ปรากฏช่ือ 

 

6.  งบประมาณ  เงินอุดหนุน(งบวิชาการ) เงินบ.กศ.  เงินนโยบายเรียนฟรฯี  (SP1)    เงินอ่ืน ๆ. 
 

7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินอุดหนุน บ.กศ. SP1 เงินอ่ืน ๆ 

 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1น าบุคลากรศึกษา
แหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน 
1.1   ของที่ระลึกส าหรับ
สถานศึกษา 
1.2   ค่าอาหารคร ู
1.3ประเมินผลการด าเนินงาน 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
รวม 

- - 
 

- - - - 
 



8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ด้านปริมาณ 
บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศร้อยละ 100ไดร้บัการ
พัฒนา 

เก็บข้อมูลการเข้าอบรม แบบบันทึกข้อมูลการเข้าอบรม 

ด้านคุณภาพ 
บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศร้อยละ 100มีความพึง
พอใจในการรับการพัฒนาระดับมาก 

การประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 20 ช่ัวโมง/ปีตาม
เกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 9.2  เชิงคุณภาพบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ น าความรู้  ประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนา
มาปฏิบัตหิน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

           ลงช่ือ……………………………………………… ผู้รับผดิชอบโครงการ 
                                           ( นางชนิสรางค์ ปรากฎช่ือ )               

 
                                                 ลงช่ือ .............................................................. 
             ( นางสาวนิภาพรรณ อดลุย์กิตติชัย ) 
        หัวหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
                                                 ลงช่ือ ................................................................ 
                      ( นางปานทิพย์  สุขเกษม ) 
                     รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
 
       ลงช่ือ ................................................................ 
                 (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
โครงการ/งาน/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมที่ 1  น าบุคลากรศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน 
 
ล าดับ รายการคา่ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

เงินอุดหนุน 
 

เงินบกศ. เงินเรียน 
ฟรี 15 ปีฯ 

เงินอ่ืน ๆ 
 

กิจกรรมที่ 1  น าบุคลากรศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่
ได้มาตรฐาน 

      

1 ของที่ระลึกส าหรับสถานศึกษา       

2 ค่าอาหารคร ู       
3 ประเมินผลการด าเนินงาน       

กิจกรรมที่ 1 รวมเป็นเงิน     
รวมทั้งสิ้น - 

 
- - - 

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

 
 

   ลงช่ือ............................................................ผูเ้สนอโครงการ 
                                                     ( นางชนิสรางค์ ปรากฎช่ือ ) 
                                                 วันท่ี......../..................../............... 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

กิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2558 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ชื่อโครงการ  ปรับระบบบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม      จัดซื้อ-ซ่อมสรา้งวัสดุอุปกรณ ์

สนองกลยุทธ์  สพฐ.ข้อที1่  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสตูรและส่งเสรมิ    
ความสามารถดา้นเทคโนโลยเีป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ 
ข้อที่ 3ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนไดร้ับโอกาสในการพัฒนา  
เต็มตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ์  สพม.2ข้อที1่  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสรมิ    
ความสามารถดา้นเทคโนโลยเีป็นเครื่องมือในการเรยีนรู ้
ข้อที่ 3ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนไดร้ับโอกาสในการพัฒนา  
เต็มตามศักยภาพ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.มาตรฐานท่ี 5ตัวบ่งช้ีที่ 5.1   มาตรฐานที่ 10   ตัวบ่งช้ีที่ 10.3   
ตัวบ่งชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน   (   )  อัตลักษณ์(  ) มาตรการส่งเสรมิตัวบ่งช้ีที ่7  
แผนงานหลัก พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจดัการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ลักษณะโครงการ (  ) ตอ่เนื่อง       (  )  ใหม่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุกัญญา มหาฤทธิ ์
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2557 -  กันยายน2558 
สถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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.2557,มี.ค.2558  

2. พัสดุกลุม่สาระฯบันทึกขอจัดซื้อและซ่อมสร้าง พ.ย.2557-ก.ย.2558  
3. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามระเบียบของโรงเรียน และจัดซื้อ

และซ่อมสร้าง 
พ.ย.2557-ก.ย.2558 

เม.ย.- ส.ค.2558 
 

4. สรุปผลการด าเนินงาน มี.ค. 2558 , ก.ย. 2558  
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2558 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 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1  เตรียมการ 
ส ารวจความต้องการในการจัดท า
เอกสารประกอบการสอน และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ต้องใช้และส ารวจครุภณัฑ์
ที่ช ารุด 

กิจกรรมที่ 2ด าเนินการ 
2.1 พัสดุกลุ่มสาระฯบันทึกขอจัดซือ้  
และซ่อมสร้าง 
2.2  ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษและ
วัสดุอุปกรณ ์

ขอซ่อมครุภณัฑ์ตามระเบียบของ
โรงเรียน  

กิจกรรมที่ 3  สรุปการด าเนินการ 
3.1  ประเมินผล 
3.2  รายงานผล 

   

 

 

 

 

 

 

(16,048) 

2,000 

 

 

 

 

 

 

 

(16,048) 

2,000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
รวม 

  (16,048) 

2,000 

(16,048) 

2,000 

 (16,048) 

2,000 

(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……………………………………………… ผู้รับผดิชอบโครงการ 
           (นางสาวสุกัญญา มหาฤทธ์ิ)     

 
                                                 ลงช่ือ .............................................................. 
             ( นางสาวนิภาพรรณ อดลุย์กิตติชัย ) 
        หัวหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
                                                 ลงช่ือ ................................................................ 
                      ( นางปานทิพย์  สุขเกษม ) 
                     รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
 
       ลงช่ือ ................................................................ 
                 (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

โครงการ /กจิกรรม  จัดซื้อ-ซ่อมสร้างวัสดุอุปกรณ ์ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  กลุ่มบริหารวิชาการ  
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม จัดฃื้อวัสดคุรุภณัฑ์และซ่อมแซม 

 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
เงินอุดหนุน เงินบกศ เงินเรียน 

ฟรี 15 ปี 
เงินอื่น ๆ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม จัดฃื้อวัสดุและซ่อมแซม       
1 กระดาษถ่ายเอกสารA4 86 รีม - -    
2 กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟA4 922 รีม - -    
3 กระดาษการ์ดสี 16 รีม - -    
4 กรรไกร ขนาด 6.5 น้ิว 3 อัน 37 111    
5 กระดาษโปสเตอร์สีหนาหน้าเดียว(คละสี) 24แผ่น 12 288    
6 กระดาษโปสเตอร์สีบางสองหน้า(คละสี) 48แผ่น 7 336    
7 กระดาษกาวสี แกน3”1”×20yยูนิเทป(คละสี) 6ม้วน 42 252    
8 กระดาษกาวสี แกน3”1”1/2”×20yยูนิเทป(คละสี) 6ม้วน 59 354    
9 กระดาษกาวย่นแกน3”1”1/2”×25y 6ม้วน 45 270    
10 เทปเยื่อกาว 2 หน้าแกน3น้ิว3/4น้ิว×10หลา หลุยส์ 6ม้วน 13 78    
11 เทปใส ขนาด 1 น้ิว36หลาแกน3น้ิว 12ม้วน 39 468    
12 ใบมีดคัตเตอร์ขนาด9มม.เฉียง30องศา 36 ใบ 5 180    
13 ลวดเย็บ(แพ็ค24กล่อง)แม็กซ์10-1MMax เบอร์ 10 1แพ็ค 137 137    
14 ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด103×254ความหนา3มม. 2 แผ่น 200 400    
15 ลวดเสียบสามเหลี่ยม ตราช้าง1(กล่องเล็ก) 40 กล่อง 9 360    
16 คลิปด า 1น้ิว ตราม้า111(กล่องเล็ก12ตัว) 12กล่อง 19 228    
17 ปากกาไวท์บอร์ด PILOT หัวกลม 80ด้าม 17.50 1,400    
18 หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์HP Laser Jet 1010 4ตลับ 800 3,200    
19 หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung ML-1640 1ตลับ 1,000 1,000    
20 หมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Canon MP287(4สีต่อชุด) 2 ชุด 1,600 3,200    
21 หมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทEpson L110(4สีต่อชุด) 3ชุด 1,080 3,240    
22 กาวแท่งขาว UHU189 21กรัม 6แท่ง 56 336    
23 กาวลาเท็กซ์16ออนซ์ TOA 5ขวด 42 210    
    *(16,048)    
 ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์   2,000    
 รวมท้ังสิ้น   2,000    

 

หมายเหตุ * พัสดุกลาง (16,048 บาท) 
 

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

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



 

 
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

โครงการ /กจิกรรม  อื่นๆ  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  กลุ่มบริหารวิชาการ  
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม จัดฃื้อวัสด ุ

ล าดับ รายการคา่ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 

เงินอุดหนุน เงิน
บกศ 

เงินเรียน 
ฟรี 15 ปีฯ 

เงินอื่น ๆ หมายเหต ุ

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 รีม      น านักเรียนแข่งขัน
นอกสถานท่ี 

2 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 4 รีม      ส่งเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

3 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 รีม      พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
4 กระดาษการ์ดสี คละสี  4 รีม      ส่งเสริมทักษะ

ภาษาต่างประเทศ 
5 ไมโครโฟนแบบสาย Mono 3 ตัว      พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
6 หลอดไฟส าหรับเปลี่ยนเครื่องProjector 1 หลอด      พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

7 CDสื่อการสอนภาษาฝรั่งเศส 1 ชุด 9,720 9,720    พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
8 โคมแดง 3 คู่ 500 1,500    ตรุษจีน 
9 พัดขนนก 10 อัน 80 800    ตรุษจีน 

10 สีทาบ้าน 1 กระป๋อง 1,000 1,000    ตรุษจีน 

11 สีโปสเตอร์ (ชุดละ 6 สี) 2 ชุด 70 140    ตรุษจีน 

12 ประทัด 4 กล่อง 50 200    ตรุษจีน 

13 หมึกจีน 5 ขวด 80 400    ตรุษจีน 

14 พู่กันจีน 5 ด้าม 50 250    ตรุษจีน 

15 กระดาษเขียนอักษรจีน 3 ห่อ 50 150    ตรุษจีน 

16 ลูกโป่ง 3 ถุง 80 240    ตรุษจีน 

17 กระดาษสีเงิน/สีทอง 20 แผ่น 10 200    ตรุษจีน 

18 สีสเปรย์ (สีแดง) 6 กระป๋อง 145 870    ตรุษจีน 

19 ผ้าดิบท าฉาก 80 เมตร 50 4,000    ละครเวที
ภาษาอังกฤษ 

20 สีอะครีลิค (น้ าเงิน/แดง/เหลือง/ด า/ขาว) 5 กระป๋อง 200 1,000    ละครเวที
ภาษาอังกฤษ 

21 ต้นคริสต์มาส ขนาด 210 เซนติเมตร 4 ต้น 1,500 6,000    วันคริสต์มาส 
         

รวมท้ังสิ้น        

 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

กิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2558 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ชื่อโครงการ   พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
กิจกรรม       พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
สนองกลยุทธ์  สพฐ. ที ่  ข้อที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา 
                                       ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์  สพม.2 ที ่    ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรและ 
                                     ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรยีนรู ้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ.  ด้าน  คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งช้ีที่ 3.1,3.2,3.3,3.4  
            ด้าน  การจัดการศึกษา  มาตรฐานท่ี 11  ตัวบ่งช้ีที่ 11.1 
            ด้าน  การสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ มาตรฐานท่ี 13 ตัวบ่งช้ีที่ 13.1  
ตัวบ่งชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน   (   )  อัตลักษณ ์ (  ) มาตรการส่งเสรมิ ตัวบ่งช้ีที ่6,7 ตัวบ่งช้ีย่อยที ่6.2, 7.3 
แผนงานหลัก                      พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ลักษณะโครงการ              (   ) ต่อเนื่อง     (       )  ใหม่    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2557 -  กันยายน 2558 
สถานที่                            โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล     

ปัจจุบันการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  
ภาษาฝรั่งเศส ในฐานะภาษาท่ีสาม ได้มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาขึ้นจากเดิมเป็นอันมาก เนื่องจากการจัดการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศในปัจจุบัน ได้มีการน าเทคโนโลยี ระบบ ICT ต่างๆเข้ามาใช้ประกอบการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตในฐานะทีเ่ป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มี
ความตระหนักและเห็นความส าคัญของการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องศูนย์ภาษาจีน ห้องศูนย์
ภาษาญี่ปุ่น และห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศสให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่
อ านวยประโยชน์แก่นักเรียนและครูได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อและอุปกรณ์ที่
ทันสมัย และในฐานะแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเลือกจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองได้หลากหลาย ซึ่งส่งผลต่อ
การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้นและเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานมากขึ้น  ดังนั้นเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพในการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องศูนย์
ภาษาจีน ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น และห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งในด้านหนังสือ อุปกรณ์ หรื อสื่อ
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ห้องดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์มีอุปกรณ์ครบครันและทันสมัย มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับการเรียนรู้ของนักเรียน อันจะส่งผลให้นักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชุมชน
และประเทศชาติ โดยน าผลการประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการด าเนิน



กิจกรรมในปีที่ผ่านมา มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดี และเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม   
 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้ครูและนักเรยีนที่เข้าใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องศนูย์ภาษาจีน ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น 
และห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศสมีความสนใจแสวงหาความรู้ในวิชาภาษาต่างประเทศมากขึ้น 
             2.2  เพื่อให้ครูและนักเรียนที่เขา้ใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องศูนย์ภาษาจีน ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น 
และห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศสมีความสนใจแสวงหาความรู้ในวิชาภาษาต่างประเทศมากขึ้นจากแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ได้เรยีนรู้ และได้รับประสบการณ์ตรงทางด้านเนื้อหา ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ
น าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวันได ้
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ ครูและนักเรียน ร้อยละ 90 เข้าใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องศูนย์ภาษาจีน 
ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น และห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ เพื่อใหค้รูและนักเรยีนที่เข้าใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องศูนย์ภาษาจีน ห้อง
ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น และห้องศูนยภ์าษาฝรั่งเศสได้เรยีนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงทางด้านเนื้อหา ภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 
 

4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
4.1  เสนอและขออนุมตัิกิจกรรม 
4.2  ประชุมเจ้าหนา้ที่ประจ าศูนย์เพื่อแบ่งงาน ก าหนดแนวปฏิบัติงานเพือ่วางแผนด าเนินงาน 
4.3   ด าเนินกิจกรรมการใช้ห้องปฏิบตัิการทางภาษาและห้องศูนยภ์าษา 

- ส ารวจรายการครุภณัฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ที่ช ารุด ส ารวจรายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ทันสมัยซึ่ง   
  เห็นสมควรจัดหามาเพิ่ม 

            - ปรับปรุง  ซ่อมแซม จดัหาสื่อซอฟแวร์ ฮารด์แวร์ ครภุัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ โดย ประสานกับฝา่ย 
              โสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน พร้อมด าเนินการจดัซื้อ  

4.4 ประเมินผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด 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 ----            ครูภรณก์มนส ์

2 ประชุมเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์เพื่อ
แบ่งงาน ก าหนดแนวปฏิบัติงาน
เพื่อวางแผนด าเนินงาน 

            ครูภรณก์มนส ์



3 ด าเนินกิจกรรมการใช้
ห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้อง
ศูนย์ภาษา(ตลอดปงีบประมาณ 
2558) 
-  ส ารวจรายการครุภณัฑ์วัสดุและ
อุปกรณ์ที่ช ารุด 
ส ารวจรายการวัสด ุ
อุปกรณ์ที่ทันสมยัซึ่งเห็นสมควร
จัดหามาเพิ่ม 
-  ปรับปรุง  ซ่อมแซม จัดหาสื่อ
ซอฟแวร์ ฮารด์แวร์ ครภุัณฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ โดยประสานงานกับฝ่าย
โสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน 
พร้อมด าเนินการจัดซื้อ  

  --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ครูภรณก์มนส ์

4 ประเมินผลและจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน 

            ครูภรณก์มนส ์

 
6.  งบประมาณ   เงินอุดหนุน   เงินบ.ก.ศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ  (SP1)    เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)................ 
 

7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินอุดหนุน บ.กศ.  SP1 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1 การใช้ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษาตลอดปีงบประมาณ 
2558) 
1.1 ค่าจัดจ้างเดินระบบไฟ 

  และปรับระบบห้องมลัติมเีดีย 

1.2 ไมโครโฟนแบบสายMono 
  ส าหรับห้องมลัติมเีดีย 3 ตัว 

1.3 CDสื่อการสอนภาษาฝรั่งเศส 

1.4 หลอดไฟส าหรับเปลี่ยนเครื่อง   

  Projector 

   

 

(100,000) 
(บริหารทั่วไป) 
 

 
 
     9,720 

  (20,000) 

   

 

(100,000) 
(บริหารทั่วไป) 

 

 
 

  9,720 

(20,000) 

 รวม        9,720       9,720 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
 
 

ด ำเนินกิจกรรม  ตุลาคม 2557 -  กันยายน 2558 



8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.  ครูและนักเรียน ร้อยละ 90 เข้าใช้
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องศูนย์ภาษาจีน 
ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น และห้องศูนย์ภาษา
ฝรั่งเศส 

ส ารวจจ านวนการเข้าใช้ ตารางเข้าใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

2.  ครูและนักเรียนที่เข้าใช้ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา ห้องศูนย์ภาษาจีน ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น 
และห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศสมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมต่างๆของแต่ละศูนย์ เครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรยีนการสอน รวมถึงเห็น
ประโยชน์จากการเข้าใช้ห้องศูนย์ในการเรยีนรู้ 
และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นอย่างดี 

ประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้า
ใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องศนูย์
ภาษาจีน ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น 
และห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ    ครูและนักเรียน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในสือ่ นวัตกรรมและเข้าใช้ห้องปฏิบัตกิารทาง
ภาษา ห้องศูนย์ภาษาจีน ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น และห้องศูนยภ์าษาฝรั่งเศสมากข้ึน 
 9.2  เชิงคุณภาพ    ครูและนักเรยีนที่เข้าใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องศูนย์ภาษาจีน ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น 
และห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศสไดร้ับประโยชน์จากห้องศูนยต์่างๆในฐานะแหล่งเรียนรู้และได้รบัความรู้ทางด้านเนื้อหา 
ภาษาและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษาดียิ่งขึ้นและสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
 

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

                           (นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ)์          
 
                                                 ลงช่ือ .............................................................. 
             ( นางสาวนิภาพรรณ อดลุย์กิตติชัย ) 
        หัวหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
                                                 ลงช่ือ ................................................................ 
                      ( นางปานทิพย์  สุขเกษม ) 
                     รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
 
อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อื่น ๆ ................................................ 
 
       ลงช่ือ ................................................................ 
                 (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 



  
                                                                    

 
  

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

โครงการ/งาน/กิจกรรม    พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
เงินอุดหนุน เงิน บกศ. เงินเรียน 

ฟรี 15 ปีฯ 
เงินอื่น ๆ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาและห้องศูนย์ภาษา 

      

1. ค่าจัดจ้างเดินระบบไฟ 
และปรับระบบห้องมัลตมิีเดยี 

  (100,000) 
(บริหารทั่วไป) 

   

2. CDสื่อการสอนภาษาฝรั่งเศส 1 ชุด 9,720 9,720    
3. ไมโครโฟนแบบสายMono 

ส าหรับห้องมัลตมิีเดยี 

3 ตัว      

4. หลอดไฟส าหรับเปลี่ยนเครื่อง
Projector 

1 ตัว  (20,000)    

กิจกรรมท่ี 1 รวมเป็นเงิน 9,720    

รวมท้ังสิ้น 9,720    

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

        ลงช่ือ............................................................ผู้เสนอโครงการ 
       ( นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์ ) 
      วันท่ี......../..................../............... 
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