กิจกรรมกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ประจาปีงบประมาณ 2558

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

งาน/โครงการ/กิจกรรม กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ประจาปีงบประมาณ 2558
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ลาดับที่

อุดหนุน

รายได้

เรียนฟรี15ปี อืน่ ๆ(ระบุ)

ระยะเวลา

แผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
1 ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
2 แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ับเจ้าของภาษา

3
4
5
6
7

ละครเวทีภาษาอังกฤษ

0

ต.ค.57-ก.ย.58
100,000 ต.ค.57-ก.ย.58

5,000

การจัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษา

17-21ส.ค.58
1,244,628

English One Day Camp

ต.ค.57-ก.ย.58
95,316

19-Dec-57

วันคริสต์มาส

6,000

25-Dec-57

นานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรูน้ อกสถานที่
รวม
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

3,000

ต.ค.57-ก.ย.58

1 นานักเรียนแข่งขันนอกสถานที่
2 สอบวัดระดับความรูภ้ าษาฝรัง่ เศส
3 English..We can
รวม

14,000
12,000

ต.ค.57-ก.ย.58

7,200

25-Jan-57

0

ต.ค.57-ก.ย.58

19,200

โครงการเปิดประตูสอู่ าเซียน

1 เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน
รวม

5,750

16-Feb-58

5,750

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1 พัฒนาบุคลากร
รวม

0

ต.ค.57-ก.ย.58

0

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
โครงการปรับระบบบริหารและการจัดการ

1 จัดซือ้ -ซ่อมสร้างวัสดุอุปกรณ์
รวม

2,000

ต.ค.57-ก.ย.58

2,000

โครงการพัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม

1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
รวม
รวมทัง้ สิน้

9,720

ต.ค.57-ก.ย.58

9,720

50,670 1,244,628

95,316 100,000

หมายเหตุ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กิจกรรม / โครงการประจาปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อโครงการ
เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่3
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที5่ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ด้านคุณภาพผูเ้ รียน มาตรฐานที่ 3ตัวบ่งชี้ ที่ 3.1, 3.2,3.3 และมาตรฐานที 4
ตัวบ่งชี้ ที่ 4.1, 4.4, มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ สมศ.( ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 3 (ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3.1,3.2)
ตัวบ่งชี้ที่ 4 (ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 4.1,4.2)
แผนงานหลัก
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
ลักษณะงาน / กิจกรรม (  ) ต่อเนื่อง ( ) ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2557- กันยายน 2558
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถสูงสุดและต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์เรียนรู้จากประสบการณ์จริงคิดเป็นทาเป็น แก้ปัญหา
เป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการทางาน
รั ก การท างาน สามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ โดยให้ นั ก เรี ย นได้ ท ากิ จ กรรมตามความถนั ด และแสดงออกถึ ง
ความสามารถของแต่ละบุคคล และตามแนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะพึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World class standard) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World
citizen)ซึ่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานปี ก ารศึ ก ษา 2552 เพื่ อ เป็ น การขั บ เคลื่ อ นนโยบายการจั ด การศึ ก ษาดั ง กล่ า วกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศจึงจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องโดยปรับกิจกรรมให้น่าสนใจ และสนองตอบความต้องการของผู้เรียน
ให้มากยิ่งขึ้นโดยนาผลการประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการดาเนิน
กิจกรรมในปีที่ผ่านมา มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมดาเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
โดยยึด หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง พอประมาณ มีเหตุ ผล มี ภูมิคุ้ม กันที่ดี และเน้นในเรื่องของความรู้ คู่
คุณธรรม

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก รู้จักคิดและแก้ปัญหาได้อย่างมั่นใจ
2.2 ส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ เพื่อนามาพัฒนาตนเอง
2.3 ปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ ความขยัน หมั่นฝึกฝนหาความรู้
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนระดับ ม.ต้น และม.ปลาย ร้อยละ 80 สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถคิดผ่านการฟัง พูด อ่าน และ เขียนหรือนาเสนอ
ด้วยวิธีต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก
4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินงาน
4.1 กิจกรรม
1. แข่งขันพูดสดุดี(Speech) วันพ่อ
2. แข่งขันประดิษฐ์การ์ดภาษาอังกฤษวันแม่ ระดับ ม. ต้น
3. แข่งขันตกแต่งภาพวันแม่ ระดับ ม. ปลาย
4. แข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษระดับ ม. ต้น
5. แข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับม. ปลาย
6. แข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษระดับ ม.ต้น
7. แข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษระดับ ม.ปลาย
8. แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับ ม. ต้น
9. แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับ ม.ปลาย
10. แข่งขัน Spelling Bee ระดับ ม.ต้น
11. แข่งขัน Spelling Bee ระดับ ม.ปลาย
12. แข่งขันคัดลายมือภาษาจีน
4.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. เสนอกิจกรรม
2. จัดการแข่งขัน
3. ประเมินผล
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
1
2

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

ระยะเวลาดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2558
ต.ค พ.ย.

ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย

พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ


น.ส.จิรา




หัวหน้า
ระดับ ม.ต้น

3

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
ประเมินผล



หัวหน้าระดับ
ม.ปลาย

น.ส.สุกญ
ั ญา
น.ส.ภรณ์กมนส์

นางทิพย์จนั ทร์

นางชนิสรางค์
น.ส.เสาวนีย์
น.ส.นิภาพรรณ
น.ส.อรวรรยา
นางนลินพร





น.ส.กมลรัตน์
น.ส.กวินวัณณ์

6. งบประมาณ เงินอุดหนุน  เงินบ.กศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP1)  เงินอื่น ๆ (ระบุ)........
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงิน อุดหนุน  บ.กศ. SP1
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

เงินอื่น ๆ

รวม

กิจกรรมที่ 1 ซื้อวัสดุ
1.1 กระดาษ A4 4รีม
1.2 กระดาษการ์ดสี (คละสี) 4 รีม
1.3 กระดาษการ์ดทาวุฒิบตั ร 50 แผ่น
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินกิจกรรม
รวม

-

-

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมินผล

ด้านปริมาณ
เก็บข้อมูลนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนร้อยละ 80 สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านคุณภาพ
การประเมินความพึงพอใจ
นักเรียนสามารถคิดผ่านการการฟัง พูด อ่าน
และเขียนหรือนาเสนอในกิจกรรมต่างๆ และมี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับมาก

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม
แบบประเมินความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เชิงปริมาณนักเรียนทุกระดับชั้นสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
9.2 เชิงคุณภาพนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม คิดผ่านการฟัง พูด อ่าน และ เขียนหรือนาเสนอด้วยวิธีตา่ งๆ ผ่าน
กิจกรรมที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก
ลงชื่อ ……………………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ )
ลงชื่อ ..............................................................
( นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย )
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ ................................................................
( นางปานทิพย์ สุขเกษม )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
อนุมัติ

 ปรับปรุง/แก้ไข

อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2558
โครงการ/งาน/กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 ซื้อวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินกิจกรรม
ลาดับ

รายการค่าใช้จ่าย
รายการ
จานวน ราคาต่อ เงินอุดหนุน
หน่วย

กิจกรรมที่ 1 ซื้อวัสดุ
1 กระดาษ A4 3 รีม
2 กระดาษการ์ดสี (คละสี)
3 กระดาษการ์ดทาวุฒิบัตร
กิจกรรมที่ 1 รวมเป็นเงิน
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 รวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)
เงิน บกศ.
เงินเรียน
ฟรี 15 ปีฯ

4 รีม
4 รีม
50 แผ่น
-

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

ลงชื่อ......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ )
วันที่......../..................../...............

เงินอื่น ๆ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กิจกรรม/โครงการประจาปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชื่อโครงการ
เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ ข้อที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตร
และส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ด้าน คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1,3.2,3.3,3.4
ตัวบ่งชี้ สมศ.
( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 3.1,3.2
แผนงานหลัก
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ
(  ) ต่อเนื่อง ( ) ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ นางสาวอรวรรยา ภาคคา และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ความเจริญเติบโตด้านเทคโนโลยี สังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทาให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่เข้าสู่ยุคของโลกที่
ไร้พรมแดนมากขึ้น การที่มนุษย์ต้องติดต่อสื่อสารจาเป็นต้องมีการใช้ “ภาษา” เพื่อการสื่อสารกันได้ทั่วโลก ในปีพ.ศ.
2558 ซึ่งเป็นเป้าหมายของการเป็น “ประชาคมอาเซียน” ของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับได้ว่า เป็น
อนาคตที่ประเทศสมาชิกต้องมีการเตรียมคนที่มีคุณภาพให้กับสังคมประเทศของตน เพื่อความเป็นอยู่ เพื่อความอยู่รอด
เพื่อการแข่งขันและเพื่อการมีโอกาสที่ดีกว่าในสังคมประชาคมอาเซียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต มีความตระหนักและเห็นความสาคัญของการ
เตรียมคนสาหรับโลกอนาคตที่ต้องมีการสื่อสารกับโลกภายนอกมากขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียมคนสาหรับประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ.2558 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตในฐานะที่เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงได้มีการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร โดยนาบุคลากรทั้งครูและนักเรียน
ไปศึกษาดูงานต่างประเทศบ่อยครั้ง และมุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นสาคัญ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ในปีงบประมาน 2558 นี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงเห็นสมควร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเจ้าของภาษา ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่ องมาทุกปี โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับ ระหว่างสองโรงเรียน คือ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ประเทศไทย และ โรงเรียน Kingsbridge Community College เมือง Devon ประเทศ
อั งกฤษเพื่ อ สนองต่ อ นโยบายการสอนภาษาต่ า งประเทศสนองต่ อ หลั ก สู ต รและจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ร ายวิ ช า
ต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งครูและนักเรียนสามารถฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง โดยนาผลการ

ประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการดาเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา มา
พัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมดาเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
โดยตรง
2.2 เพื่อให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงทางด้านเนื้อหา ภาษาและ
วัฒนธรรมของคนอังกฤษและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูและนักเรียน จานวน 20 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มโี อกาสฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารกับ
เจ้าของภาษาโดยตรง
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครูและนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงทางด้านเนื้อหา ภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาดียิ่งขึ้น
4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินงาน
4.1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม
4.2 ประชุมวางแผนดาเนินงาน
4.3 สอบถามนักเรียนผูส้ นใจและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ
4.4 ดาเนินกิจกรรม
4.5 ประเมินผลและจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2558
ที่

กิจกรรม

1

เสนอและขออนุมัติกิจกรรม

2

ประชุมวางแผนดาเนินงาน

3

สอบถามนักเรียนผูส้ นใจและ
มีความพร้อมเข้าร่วม
โครงการ
ดาเนินกิจกรรม

4

ต.ค พ.ย.

ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย

พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค.









ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
ครูภรณ์กมนส์
ครูอรวรรยา
ครูเสาวนีย์
ครูภรณ์กมนส์
ครูอรวรรยา
ครูเสาวนีย์
ครูภรณ์กมนส์
ครูอรวรรยา
ครูเสาวนีย์
ครูภรณ์กมนส์
ครูอรวรรยา
ครูเสาวนีย์

ประเมินผลและจัดทา
รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงาน

5



ครูภรณ์กมนส์
ครูอรวรรยา

6. งบประมาณ  เงินอุดหนุน  เงินบ.ก.ศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP1)  เงินรายได้สถานศึกษา
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินอุดหนุน บ.กศ.  SP1รายได้
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

เงินอื่น ๆ
รวม

รวม

(เงินสวัสดิการ)

กิจกรรมที่ 1 การดาเนินกิจกรรม
1. ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การทากิจกรรมร่วมกัน (ค่าที่พัก+
ค่าเดินทาง+ค่าอาหาร)

100,000

100,000

รวม

100,000

100,000

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูและนักเรียนร้อยละ 100 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร
1. ครูและนักเรียนร้อยละ 100 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในการที่ได้มีโอกาส
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์ตรงทางด้านเนื้อหา ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

สารวจจานวน

แบบสารวจจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เชิงปริมาณ ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษามีทักษะ
และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
9.2 เชิงคุณภาพ ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรูแ้ ละมีประสบการณ์ตรงทางด้านเนื้อหา และ
สามารถปรับตัวใช้ชีวิตกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข
9.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั เจ้าของภาษาดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดกิจกรรม
ครูและนักเรียนร่วมกันอย่างสม่าเสมอ

ลงชื่อ…………………………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ )
ลงชื่อ ..............................................................
( นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย )
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ ................................................................
( นางปานทิพย์ สุขเกษม )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
อนุมัติ

 ปรับปรุง/แก้ไข

อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2558
โครงการ/งาน/กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ครูและนักเรียนระหว่างโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกับโรงเรียน Kingsbridge
Community College
ลาดับ

รายการค่าใช้จ่าย
รายการ
จานวน

ราคาต่อ
หน่วย

เงินอุดหนุน

งบประมาณ (บาท)
เงิน บกศ.
เงินเรียน
ฟรี 15 ปีฯ

เงินอื่น ๆ
(เงิน
สวัสดิการ)

กิจกรรมที่ 1 ดาเนินกิจกรรม

1.

ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ทากิจกรรมร่วมกัน (ค่าที่พัก+ค่า
เดินทาง+ค่าอาหาร)

100,000

กิจกรรมที่ 1 รวมเป็นเงิน

100,000
100,000

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ....................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ )
วันที่......../..................../...............

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กิจกรรม/โครงการประจาปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อโครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม
ละครเวทีภาษาอังกฤษ
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ ข้อที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ด้าน คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1,3.2,3.3,3.4
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1,6.2,6.3
ตัวบ่งชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 3 (3.1,3.2)
และ ตัวบ่งชี้ที่ 4 (4.1,4.2)
แผนงานหลัก
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ
(  ) ต่อเนื่อง ( ) ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ 17-21 สิงหาคม 2558
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การแข่ ง ขั น แสดงละครภาษาอั ง กฤษระดั บ ม.ปลาย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ฝึ ก ฝนทั ก ษะการสื่ อ สารด้ ว ย
ภาษาอังกฤษโดยการนาภาษาอังกฤษไปใช้ในการแสดง ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการทางานเป็นทีมโดยให้ผู้เรียน
เป็นผู้วางแผนการดาเนินการทั้งหมด
วิธีการแข่งขันเริ่มโดยการแบ่งผู้เข้าแข่งขันเป็นทีม โดยคัดตัวผู้แสดงจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดย
เน้นการทางานแบบมีส่วนร่วมที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจรักใคร่สามั คคีของนักเรียนและที่สาคัญอย่างยิ่งเพื่อ
เตรียมความพร้อมพัฒนานักเรียนและคัดเลือกนักเรียนผู้มคี วามสามารถโดดเด่นนาไปฝึกฝนในฐานะตัวแทนโรงเรียนเพือ่
รองรับการแข่งขันภายนอกโรงเรียนซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องในระดับเขตพื้นที่ ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
ที่มีการจัดแข่งขันทุกปี ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงเห็นสมควรจัดจัดการแข่งขัน
แสดงละครภาษาอังกฤษระดับ ม.ปลาย ไว้ในกลุ่มสาระฯ เพื่อสนองต่อนโยบายการสอนภาษาต่างประเทศ สนองต่อ
หลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มพูนความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนให้แก่ครูอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจ และยอมรับทั้งจาก
ผู้ปกครองและตัวนักเรียนเอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจัดกิจกรรมนี้อีกเพื่อสนองตอบความต้องการของทั้งครูและ
ผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้นโดยนาผลการประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการ

ดาเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมดาเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และเน้นในเรื่อง
ของความรู้คู่คุณธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนระดับ ม.ปลาย ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษโดยการนา
ภาษาอังกฤษไปใช้ในการแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ
2.2 เพื่อให้นักเรียนระดับ ม.ปลายที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงทางด้านเนื้อหา
ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาโดยได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์การทางานเป็นทีมและกล้าแสดงออก
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนระดับ ม.ปลายที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 ได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษโดยการนาภาษาอังกฤษไปใช้ในการแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนระดับ ม.ปลายที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรง
ทางด้านเนื้อหา ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาโดยได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์การทางานเป็นทีม
กล้าแสดงออกและนาความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองได้
4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินงาน
4.1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม
4.2 ประชุมวางแผนดาเนินงาน ชี้แจงรายละเอียดงานในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
4.3 ดาเนินกิจกรรม
- แจ้งรายละเอียดนักเรียน
- ให้นักเรียนส่งบทละครพร้อมรายละเอียดอุปกรณ์การแสดงที่ต้องใช้ กาหนดตัวผู้แสดง
- ดาเนินการแข่งขัน
- ประกาศผลมอบรางวัล
- ส่งแข่งขันภายนอก
4.4 ประเมินผลและจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2558
ที่

กิจกรรม

1
2

เสนอและขออนุมัติกิจกรรม
แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ประชุมวางแผน
ดาเนินงาน ชี้แจงรายละเอียด
งานในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
ดาเนินกิจกรรม
- แจ้งรายละเอียดนักเรียนเป็น
สายชั้น

3

ต.ค พ.ย.

ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย

พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

----

ผู้รับผิดชอบ
ครูภรณ์กมนส์

----

ครูภรณ์กมนส์

---- ----

----

ครูภรณ์กมนส์
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- ให้นักเรียนส่งบทละคร
กาหนดตัวผูแ้ สดง
- ดาเนินการแข่งขัน
- ประกาศผลมอบรางวัล
- ส่งแข่งขันภายนอก
ประเมินผลและจัดทารายงาน
สรุปผลการดาเนินงาน

----

ครูภรณ์กมนส์

6. งบประมาณ  เงินอุดหนุน  เงินบ.ก.ศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP1)  เงินอื่น ๆ (ระบุ)................
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินอุดหนุน บ.กศ.  SP1
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

เงินอื่น ๆ

รวม

กิจกรรมที่ 1 ดาเนินกิจกรรม
ค่าวัสดุอุปกรณ์การแสดง
1. ผ้าฝ้ายสาหรับทาฉาก จานวน 80
เมตร (ห้องละ20เมตร)

4,000

2. สีอะครีลิค 5 กระป๋อง

1,000

รวม

5,000

5,000

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

1. นักเรียนระดับ ม.ปลาย ร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรมละครเวทีภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนระดับ ม.ปลาย ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจในการที่ได้มโี อกาสฝึกการใช้
ภาษาต่างประเทศมีทักษะการคิดวิเคราะห์
และทางานเป็นทีม

สารวจจานวน

แบบสารวจจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตทุกระดับชั้นให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมละครเวที
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
9.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน ร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมกิจกรรมละครเวทีภาษาอังกฤษได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์ตรงทางด้านเนื้อหา ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความพึงพอใจในการแสดงละครเวที
ภาษาอังกฤษและมีความสนใจในภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ลงชื่อ……………………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ )
ลงชื่อ ..............................................................
( นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย )
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ ................................................................
( นางปานทิพย์ สุขเกษม )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
อนุมัติ

 ปรับปรุง/แก้ไข

อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2558
โครงการ/งาน/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมละครเวทีภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันละครเวทีภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประกาศผลมอบรางวัลการแข่งขันละครเวทีภาษาอังกฤษ
ลาดับ

รายการค่าใช้จ่าย
รายการ
จานวน ราคาต่อ เงินอุดหนุน
หน่วย
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันละครเวที
ภาษาอังกฤษ
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์การแสดง
80
50
4,000
1. ผ้าฝ้ายทาฉาก จานวน 80 เมตร

งบประมาณ (บาท)
เงิน บกศ. เงินเรียน
ฟรี 15 ปีฯ

(ห้องละ20เมตร)
2. สีอะครีลิค (กระป๋องใหญ่)

5

กิจกรรมที่ 1 รวมเป็นเงิน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประกาศผลมอบรางวัล
การแข่งขันละครเวทีภาษาอังกฤษ
1. เกียรติบตั ร
กิจกรรมที่ 2 รวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

200

1,000
5,000

5,000

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

ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ )
วันที่......../..................../...............

เงินอื่น ๆ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กิจกรรม/โครงการประจาปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อโครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษา
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
มาตรฐานการศึกษา สพฐ. ด้านมาตรฐานการจัดการศีกษามาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ สมศ.
() พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 5.8
แผนงานหลัก
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ ( ) ต่อเนื่อง ( ) ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางนลินพร สมสมัย นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี และนางสาวอุษา นะแน่งน้อย
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม2557- กันยายน2558
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นสาคัญ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ครบถ้วน ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษา
ขึ้นเพื่อสนองต่อนโยบายการสอนภาษาต่างประเทศ สนองต่อหลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาต่างประเทศ อีกทั้ง
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์จริงและได้ฝกึ กับเจ้าของภาษาโดยตรงนอกจากนี้ยัง
สามารถเพิ่มพูนความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กิจกรรม
ดังกล่าวได้รับความสนใจ และยอมรับทั้งจากผู้ปกครองและตัวนักเรียนเอง และจากผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้เรียนโดยนาผลการ
ประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการดาเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา มาพัฒนาการจัด
กิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมดาเนินไปตามวัตถุ ประสงค์และบรรลุเ ป้าหมายที่ตั้งไว้โดยยึ ดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้มโี อกาสฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศเพือ่ การสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง
2.2 เพื่อให้นกั เรียนได้เรียนรูแ้ ละมีประสบการณ์ตรงทางด้านเนื้อหาภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต มีความสนใจและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ดีขนึ้

4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินงาน
4.1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม
4.2 จัดหาอาจารย์ชาวต่างชาติเข้าสอน
4.3 ดาเนินกิจกรรม
4.4 ประเมินผล
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
1
2

3
4
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กิจกรรม

ต.ค

พ.ย.

ธ.ค

ม.ค

ก.พ.

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค.

ผู้รับผิดชอบ
ส.ค.

ก.ย.

เสนอและขอ
อนุมัติกิจกรรม
จัดหาอาจารย์
ชาวต่างชาติเข้า
สอน
ดาเนินกิจกรรม
ประเมินผล

นางนลินพรและคณะ

6. งบประมาณเงินอุดหนุน เงินบกศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP1)  เงินอื่น ๆ(ระบุ)............
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ 1 จัดหาอาจารย์
ชาวต่างชาติเข้าสอน
1.1 ประกาศรับสมัคร
1.2 คัดเลือก
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินกิจกรรม
2.1 จัดจ้าง
2.2 นิเทศการสอน
2.3ประเมินผลการดาเนินงาน
รวม

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

เงินอุดหนุน บกศ. SP1
ค่าตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

เงินอื่น ๆ

รวม

1,217,640

1,217,640

1,217,640

1,217,640

(งบประมาณ)

(งบประมาณ)

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมินผล

ด้านปริมาณ
นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านคุณภาพ
นักเรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
นักเรียนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก

เครื่องมือที่ใช้

การสารวจการเข้าเรียน

แบบสารวจเวลาเรียนของนักเรียน

การประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เชิงปริมาณ - ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษา
9.2 เชิงคุณภาพ - นักเรียนได้มีโอกาสฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง
- นักเรียนกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาต่างประเทศ
- นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงทางด้านเนื้อหา ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา
ลงชื่อ……………………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางนลินพร สมสมัย )
ลงชื่อ ..............................................................
( นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย )
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ ................................................................
( นางปานทิพย์ สุขเกษม )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
อนุมัติ

 ปรับปรุง/แก้ไข

อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2558
โครงการ/งาน/กิจกรรม การจัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทน
ลาดับ
รายการค่าใช้จ่าย
งบประมาณ (บาท)
รายการ
จานวน ราคาต่อ เงินอุดหนุน เงิน บกศ. เงินเรียน เงินอื่น ๆ
หน่วย
ฟรี 15 ปีฯ
กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างชั่วคราว
1.1 ครูสอนภาษาอังกฤษ
3
269,880
809,640
(22,490×12เดือน)
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 ....................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางนลินพร สมสมัย)
วันที่......../..................../...............

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กิจกรรม/โครงการประจาปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อโครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม
English One Day Camp
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
มาตรฐานการศึกษา สพฐ. ด้านมาตรฐานการจัดการศึกษามาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.3
ตัวบ่งชี้ สมศ. (  ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 3,4 ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3.2 , 4.1 ,4.2
แผนงานหลัก
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ ( ) ต่อเนื่อง ( ) ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ 19 ธันวาคม 2557
สถานที่
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
ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการด้าเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมด้าเนินไป
ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยเล็งเห็นว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์ต่อผู้เรียน นักเรียนสามารถท้ากิจกรรม
ตามความถนัดและแสดงออกถึงความสามารถของแต่ละบุคคล และยังได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านภาษาโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาความรู้ทกั ษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน
2.2 เพื่อส่งเสริมความรูท้ างด้านวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
2.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษ
2.4 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการด้ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น

3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนชั้น ม.4-6 (ห้อง 6) โรงเรียนวิชรธรรมสาธิตร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารมีความคิด
สร้างสรรค์
4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินงาน
4.1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม
4.2 ส้ารวจสถานที่ที่ใช้ท้ากิจกรรม
4.3 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อวางแผน ก้าหนดสถานที่ ระยะเวลา และผู้ร่วมรับผิดชอบในการด้าเนินงาน
4.4 ประชาสัมพันธ์นักเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการ
4.5 จัดท้าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
4.6 จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ท้ากิจกรรม
4.7 อบรมนักเรียนก่อนเดินทาง
4.8 ด้าเนินกิจกรรมตามทีโ่ รงเรียนก้าหนด
4.9 ประเมินผล
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม

1

เสนอและขออนุมัติ
กิจกรรม
ส้ารวจสถานที่ที่ใช้ท้า
กิจกรรม
ประชุมครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพื่อ
วางแผน ก้าหนด
สถานที่ ระยะเวลา
และผูร้ ่วมรับผิดชอบ
ในการด้าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
นักเรียนเพื่อเข้าร่วม
โครงการ
จัดท้าหนังสือขอ
อนุญาตผู้ปกครอง
จัดเตรียมเอกสารและ
อุปกรณ์ที่ใช้ท้า
กิจกรรม

2
3

4

5
6
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ต.ค

พ.ย
.

ธ.ค

ม.ค

กพ
.

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค
.

ผู้รับผิดชอบ
ส.ค
.

ก.ย.

นางเกษราและคณะ
นางเกษราและคณะ
นางเกษราและคณะ

นางเกษราและคณะ

นางเกษราและคณะ
นางเกษราและคณะ

7
8
9

อบรมนักเรียนก่อน
เดินทาง
ด้าเนินกิจกรรมตามที่
โรงเรียนก้าหนด
ประเมินผล

นางเกษราและคณะ
นางเกษราและคณะ
นางเกษราและคณะ

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

กิจกรรม/รายการ

1

กิจกรรมที่ 1ชี้แจงกิจกรรม

เงินอุดหนุน บ.กศ. SP1
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

เงินอื่น ๆ

รวม

ประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้น ม.4-6(
ห้อง6)เข้าร่วมกิจกรรม
2

กิจกรรมที่ 2ติดต่อสถานที่
2.1ติดต่อ ส้ารวจสถานที่
2.2 ก้าหนดวัน เวลาที่จะน้า
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
2.3 จัดเตรียมเอกสาร

3

กิจกรรมที่ 3จัดกิจกรรม
3.1 น้านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

95,316

95,316

95,316

95,316

95,316

95,316

3.2 ประเมินผลการด้าเนินงาน
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
นักเรียนชั้น ม. 4-6(ห้อง6)ร้อยละ 100
เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

การส้ารวจนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

แบบเช็ครายชื่อนักเรียน

1. การสอบถาม

1. แบบสอบถาม

มีความสามารถในการใช้ภาษาใน
การสื่อสาร
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับมาก

2. การประเมินความพึงพอใจ

2. แบบประเมินความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เชิงปริมาณ - ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
9.2 เชิงคุณภาพ - นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการสื่อสาร และมีความคิด
สร้างสรรค์
- นักเรียนมีความรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้
- นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการด้ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น

ลงชื่อ……………………………………………… ผู้รับผิดชอบ
( นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี )
ลงชื่อ ..............................................................
( นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย )
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ ................................................................
( นางปานทิพย์ สุขเกษม )
รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
อนุมัติ

 ปรับปรุง/แก้ไข

อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อ้านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2558
โครงการ/งาน/กิจกรรม English One Day Camp
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 ติดต่อสถานที่
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรม
ล้าดับ

รายการค่าใช้จ่าย
รายการ

1

กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้น
ม.4-6 เข้าร่วมกิจกรรม

2

กิจกรรมที่ 2 ติดต่อสถานที่
2.1 ติดต่อ ส้ารวจสถานที่
2.2 ก้าหนดวัน เวลาที่จะน้า
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
2.3 จัดเตรียมเอกสาร

3

กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรม
3.1 น้านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
3.2 ประเมินผลการด้าเนินงาน

จ้านวน

ราคา
ต่อ
หน่วย

เงิน
อุดหนุน

งบประมาณ (บาท)
เงิน บกศ. เงินเรียน
ฟรี 15 ปีฯ

กิจกรรมที่ 1-3 รวมเป็นเงิน
95,316
รวมทั้งสิ้น

95,316

หมายเหตุ .......................................................................................................
ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี )
วันที่......../..................../...............

เงินอื่น ๆ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กิจกรรม/โครงการประจาปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อโครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม วันคริสต์มาส
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสร
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ด้าน คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1,3.2,3.3,3.4
มาตรฐานที 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1,4.2,4.4
มาตรฐานที 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1,6.2,6.3
ตัวบ่งชี้ สมศ.
( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 3.1,3.2
แผนงานหลัก
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ
(  ) ต่อเนื่อง ( ) ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางทิพย์จันทร์ หงษา และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ 25 ธันวาคม พ.ศ.2557
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 ระบุ ว่ า การจั ด การศึ ก ษาต้ อ งถื อ ว่ า ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถและจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง คิดเป็น ทาเป็นแก้ปัญหาเป็น สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ของ
เจ้าของภาษาควบคู่กันไป เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ความต้องการของผู้เรียน และสังคมปัจจุบัน โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ เน้นการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก
ส่งเสริมการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา ดังนั้นในวันที่ 25 ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคริสต์มาส และ
ชาวคริสต์ถือว่าเป็นวันสาคัญในฐานะวันประสูติของพระเยซู ทุกประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์มักจะจัดเทศกาล
เฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ มีความตระหนักและเห็นความสาคัญ ของวัน
ดังกล่าว และเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีสากล อีกทั้งเป็นการบูรณาการความรู้ด้านต่าง
ๆ และส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และจากผลแบบสรุปความ
พึงพอใจในกิจกรรมที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมนี้

โดยมีการจัดประกวดแข่งขันทางด้านภาษาที่หลากหลาย จัดนิทรรศการ กิจกรรมการแสดงต่างๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพในฐานะพลเมืองและพลโลก โดยนาผลการประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการดาเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรม
ดาเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา
2.2 เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถทางภาษา
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ ครูและนักเรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมและได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีวัน
คริสต์มาสของประเทศเจ้าของภาษา
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถทางภาษาผ่านทางกิจกรรม
ต่างๆที่จัดขึน้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะในการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ
4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินงาน
4.1 เสนอและขออนุมตั ิกิจกรรม
4.2 ประชุมครูในกลุม่ สาระเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม และมอบหมายหน้าที่
4.3 ดาเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส ตามวันและเวลาที่กาหนด
4.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ตามกิจกรรมต่าง ๆ
4.5 ฝึกซ้อมการแสดง และจัดการแข่งขันต่างๆ
4.6 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.7 จัดกิจกรรมตามวันและเวลาที่กาหนด
4.8 ประเมินผลและจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
5. ปฏิทนิ การปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2558
ที่

กิจกรรม

ต.ค พ.ย.

ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย

พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม
2 ประชุมครูในกลุ่มสาระเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรม และ
มอบหมายหน้าที่

ครูทิพย์จนั ทร์

3 ดาเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ตาม
กิจกรรมต่าง ๆ
- ฝึกซ้อมการแสดง และจัดการ
แข่งขันต่างๆ

ครูทิพย์จนั ทร์และ
คณะ

ครูทิพย์จนั ทร์
ครูในกลุม่ สาระ

3

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรมตามวันและเวลาที่
กาหนด

ครูทิพย์จนั ทร์และ
คณะ

4

ประเมินผลและจัดทารายงาน
สรุปผลการดาเนินงาน

ครูภรณ์กมนส์

6. งบประมาณ  เงินอุดหนุน  เงินบ.ก.ศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP1)  เงินอื่น ๆ (ระบุ)................
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินอุดหนุน บ.กศ.  SP1
ตอบแทน

ใช้สอย

กิจกรรมที่ 1 ดาเนินกิจกรรมวัน
คริสต์มาส
- ต้นคริสต์มาส ขนาด 210
เซนติเมตร จานวน 4 ต้น
(1,500บาท/ต้น)เพื่อให้นักเรียน
ประกวดและจัดสถานที่
รวม

วัสดุ

รวม

6,000

6,000

6,000

6,000

เงินอื่น ๆ

รวม

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูและนักเรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมวันคริสต์มาส
2. ครูและนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมวัน
คริสต์มาสมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ต่างๆและได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีวัน
คริสต์มาส

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

สารวจจานวนการเข้าร่วมกิจกรรม

แบบสารวจการเข้าร่วมกิจกรรม

การประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจของ
กิจกรรมวันคริสต์มาส

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เชิงปริมาณ ครูและนักเรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ประเพณีวันคริสต์มาส
9.2 เชิงคุณภาพ ครูและนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส ได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมที่
หลากหลายและได้รับความรู้ทางด้านเนื้อหา ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีวันคริสต์มาส ของเจ้าของภาษาดียิ่งขึ้นและ
สามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตจริง

ลงชื่อ……………………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางทิพย์จันทร์ หงษา )
ลงชื่อ ..............................................................
( นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย )
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ ................................................................
( นางปานทิพย์ สุขเกษม )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
อนุมัติ

 ปรับปรุง/แก้ไข

อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2558
โครงการ/งาน/กิจกรรมวันคริสต์มาส
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ
ลาดับ

รายการค่าใช้จ่าย
รายการ
จานวน

ราคาต่อ
หน่วย

เงินอุดหนุน

งบประมาณ (บาท)
เงิน บกศ.
เงินเรียน
ฟรี 15 ปีฯ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันคริสต์มาส

1.

กิจกรรมที่ 1 ดาเนินกิจกรรมวัน
คริสต์มาส
- ต้นคริสต์มาส ขนาด 210
เซนติเมตร จานวน 4 ต้น (1,500/ต้น)
เพื่อให้นักเรียนประกวดและจัด
สถานที่
กิจกรรมที่ 1 รวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

6,000

6,000
6,000

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

ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางทิพย์จันทร์ หงษา )
วันที่......../..................../...............

เงินอื่น ๆ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กิจกรรม/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อโครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม
นานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
สนองกลยุทธุ์สพฐ.ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้
สนองกลยุทธ์ สพม2ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
มาตรฐานการศึกษา สพฐด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ สมศ.
( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 3 (ตัวบ่งชี้ย่อยที3่ .1และ3.2)
แผนงานหลัก
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
ลักษณะงาน / กิจกรรม (  ) ต่อเนื่อง (
) ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอรวรรยา ภาคคา
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม2557 – กันยายน2558
สถานที่
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะการดารงชีวิต และเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในปัจจุบันการเรียนการสอนด้วยการจัดประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ดีกว่าการเรียนเฉพาะ
ในตาราเรียนและในห้องเรียนเท่านั้น ดังนั้นการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษา
และในบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของผู้ที่ใช้ภาษาต่างประเทศจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียน
กล้าแสดงออก เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยทักษะในการฟัง พูด อ่าน
และเขียน เพื่อใช้ในการดารงชีพและการศึกษาต่อ การดูแลและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
จากผลการประเมินกิจกรรมในการจัดที่ผ่านมาอยู่ในระดับมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจัด
กิจกรรมนานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ อีก เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้ และเพื่อให้
นักเรียนสามารถทากิจกรรมตามความถนัดและแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยนาผลการ
ประเมิน กิ จกรรม ระดั บความพึงพอใจ ข้อ เสนอแนะตลอดจนปั ญหาที่ พ บในการด าเนิน กิจ กรรมในปี ที่ ผ่า นมา มา
พัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมดาเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้ งไว้โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้มโี อกาสฝึกใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารให้ถูกต้อง
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรง ทางด้านเนื้อหาภาษาต่างประเทศ ตลอดจนวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษานั้น
2.3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทาเป็น และแก้ปญ
ั หาเป็น รวมทั้งมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์จากกิจกรรมด้าน
ภาษา
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตประมาณ 200 คนเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านคุณภาพ นักเรียนเรียนรู้วฒ
ั นธรรมของเจ้าของภาษาและทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น
4. กิจกรรม
4.1 เสนอกิจกรรม
4.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
4.3 ประสานงานกับผูส้ อน
4.4 แจ้งนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
4.5 จัดกิจกรรม
4.6 ประเมินผล
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2558
ที่

กิจกรรม

1

เสนอกิจกรรม

2

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

3

ประสานงานกับผู้สอน

4
5

แจ้งนักเรียนที่จะเข้าร่วม
กิจกรรม
จัดกิจกรรม

6

ประเมินผล

ต.ค พ.ย.

ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย

พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค.

ก.ย.



6. งบประมาณเงินอุดหนุน  เงินบ.กศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP1)  เงินอื่น ๆ (ระบุ)........



ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอรวรรยา
ภาคคา
นางสาวอรวรรยา
ภาคคา
นางสาวอรวรรยา
ภาคคา
นางสาวอรวรรยา
ภาคคา
นางสาวอรวรรยา
ภาคคา
นางสาวอรวรรยา
ภาคคา

7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงิน อุดหนุน  บ.กศ. SP1
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

เงินอื่น ๆ

รวม

กิจกรรมที่ 1ชี้แจงกิจกรรม
1.1 สอบถามความสนใจของ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 รับสมัครผูเ้ รียนเข้าร่วม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2จัดกิจกรรม
2.1 นานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 ประเมินผลการดาเนินงาน

3,000

3,000

รวม

3,000

3,000

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

ด้านปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
จานวน 200 คนเข้าร่วมกิจกรรม

ข้อมูลจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

แบบรวบรวมข้อมูล

ด้านคุณภาพ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมระดับมาก
ขึ้นไป

การสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เชิงปริมาณ นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
9.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มขึน้

ลงชื่อ……………………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวอรวรรยา ภาคคา )
ลงชื่อ ..............................................................
( นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย )
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ ................................................................
( นางปานทิพย์ สุขเกษม )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
อนุมัติ

 ปรับปรุง/แก้ไข

อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2558
โครงการ/งาน/กิจกรรมนานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมที่ 1-2 ชี้แจงกิจกรรมสมัครร่วมกิจกรรมและนานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ลาดับ

รายการค่าใช้จ่าย
รายการ
จานวน

ราคาต่อ เงินอุดหนุน
หน่วย

งบประมาณ (บาท)
เงิน บกศ. เงินเรียน
ฟรี 15 ปีฯ

กิจกรรมที่ 1 การจัดกิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1ชี้แจงกิจกรรม
1.1 สอบถามความสนใจของ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 รับสมัครผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม
2

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรม
2.1 นานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 ประเมินผลการดาเนินงาน

3,000

กิจกรรมที่ 1-2 รวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

3,000
3,000

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

ลงชื่อ............................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางสาวอรวรรยา ภาคคา )
วันที่......../..................../...............

เงินอื่น ๆ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กิจกรรม/โครงการประจาปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรม
นานักเรียนแข่งขันนอกสถานที่
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนือ่ ง
สนองกลยุทธ์ สพม.2ที่ 3 ผู้เรียนมีความใผ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ด้านคุณภาพผูเ้ รียน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2
ตัวบ่งชี้ สมศ.
( ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
แผนงานหลัก
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ
(  ) ต่อเนื่อง ( ) ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจิรา จั่นเล็ก และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2557–กันยายน 2558
สถานที่
หน่วยงานที่จัดการแข่งขัน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
สูงสุดและจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้เรียน ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ เรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น จากแนวคิดนี้และจากผลการประเมินการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในระดับ
มาก กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศจึงได้จัดกิจกรรมนานักเรียนไปแข่งขันนอกสถานที่ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาฝรั่งเศส และ ภาษาญี่ปุ่น ซึง่ เป็นการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและความสนใจ และส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียนตามขีดความสามารถของตนจากผลการประเมินการจัดกิจกรรมทีผ่ ่านมาอยู่ในระดับมาก กลุม่ สาระการ
เรียนจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีกโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
บนพื้นฐานของการมีความรู้และคุณธรรม
จากผลการสารวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนานักเรียนไปแข่งขันนอกสถานที่ในปีงบประมาณ 2558
สรุปว่า ครูและนักเรียนมองเห็นประโยชน์ของการจัดกิจกรรมนี้มาก สมควรจัดกิจกรรมนี้ต่อไปโดยนาผลการประเมินกิจกรรม
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการดาเนินกิจกรรมในปีทผี่ ่านมา มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้
กิจกรรมดาเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะต่างๆ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และ ภาษาญีป่ ุ่น
นอกสถานศึกษา
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษฝรั่งเศส และ ภาษาญี่ปุ่นนอก
สถานศึกษา

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ มีนักเรียนร้อยละ 10 เข้าร่วมแข่งขันด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส หรือ
ภาษาญี่ปุ่น
3.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความสามารถ มีทักษะทางภาษาในกิจกรรมที่เข้าแข่งขันเพิ่มขึ้น
4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1. เสนอขอดาเนินโครงการ
2. ประสานงานกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
3. สรรหา/คัดตัวและฝึกซ้อมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
4. นานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
5. สรุปและประเมินผลโครงการ
6. จัดทารายงาน/นาเสนอ
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2558
ที่
1
2
3

4
5
6

กิจกรรม

ต.ค พ.ย.

ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย

พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

เสนอขอดาเนินโครงการ
ประสานงานกับอาจารย์ที่
เกี่ยวข้อง
สรรหา/คัดตัวและฝึกซ้อม
นักเรียนที่เข้าร่วมการ
แข่งขัน
นานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

ผู้รับผิดชอบ
ครูจิรา
ครูจิราและ
คณะ
ครูจิราและ
คณะ
ครูจิราและ
คณะ
ครูจิรา

สรุปและประเมินผล
โครงการ
จัดทารายงาน/นาเสนอ

ครูจิรา

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

กิจกรรม/รายการ

เงิน อุดหนุน  บ.กศ. SP1
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

เงินอื่น ๆ

รวม

กิจกรรมที่ 1 นานักเรียนไปแข่งขัน
ค่าอาหารนักเรียน 240 คน
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

12,000

12,000

12,000

12,000

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

ด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมี
ทักษะด้านภาษาเพิม่ ขึ้น

เก็บข้อมูลการเข้าร่วมแข่งขัน

แบบเก็บข้อมูล

ผลการแข่งขัน

รายงานผลการแข่งขัน

ด้านคุณภาพ
นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษา
เพิ่มขึ้น

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เชิงปริมาณ นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมแข่งขันนอกสถานศึกษามากขึ้น
9.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความมั่นใจและภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง และมีเจตคติที่ดีตอ่
ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ……………………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวจิรา จัน่ เล็ก)
ลงชื่อ ..............................................................
( นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย )
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ ................................................................
( นางปานทิพย์ สุขเกษม )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
อนุมัติ

 ปรับปรุง/แก้ไข

อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2558
โครงการ/งาน/กิจกรรมนานักเรียนแข่งขันนอกสถานที่
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรม นานักเรียนไปแข่งขัน
ลาดับ

รายการค่าใช้จ่าย
รายการ

กิจกรรม นานักเรียนไปแข่งขัน
ค่าอาหารนักเรียน
1
รวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

จานวน

ราคา
ต่อ
หน่วย

เงินอุดหนุน

240 คน

50

12,000

งบประมาณ (บาท)
เงิน บกศ.
เงินเรียน
ฟรี 15 ปีฯ

12,000
12,000

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

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

เงินอื่น ๆ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กิจกรรม / โครงการประจาปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรม
สอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส
สนองกลยุทธุ์ สพฐ.ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้
สนองกลยุทธ์ สพม 2 ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
มาตรฐานการศึกษา สพฐ ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจาเป็นตามหลักสูตร(ตัวบ่งชี้ที่ 5.1)
ตัวบ่งชี้ สมศ.
( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ท5ี่ (ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 5.8)
แผนงานหลัก
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
ลักษณะงาน / กิจกรรม ( ) ต่อเนื่อง ( ) ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์
ระยะเวลาดาเนินการ 25 มกราคม 2558
สถานที่
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World class standard school) ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษาและจัดการเรียนการ
สอนตามระดับมาตรฐานสากล สาหรับภาษาฝรั่งเศสทีเ่ ปิดสอนในโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้ดาเนินการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องในระดับที่เป็นที่ยอมรับของนักเรียนและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่นักเรียนได้ไปศึกษาต่อและเพื่อเป็นการ
ยืนยันในคุณภาพดังกล่าว ทางกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศเห็นสมควรให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศสในโรงเรียนโดยการส่งนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับมาตรฐานสากล DELF A1 – DELF A2
เพื่อรับประกาศนียบัตรซึ่งเหมือนใบรับรองวุฒิหรือปริญญาทีร่ ับรองความรู้และทักษะทางภาษาฝรั่งเศสจากกระทรวงการศึกษา
ประเทศฝรั่งเศสและจากผลการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี ผลการดาเนินกิจกรรมเป็นที่น่าพอใจเป็น
อย่างยิ่งและผลการสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก จึงเห็นสมควรดาเนินกิจกรรมสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาฝรั่งเศสต่อไปโดยนาผลการประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการดาเนิน
กิจกรรมในปีทผี่ ่านมา มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมดาเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาฝรั่งเศสนักเรียนให้ได้ระดับมาตรฐานสากล
2.2 เพื่อประเมินผลการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับ ม.4 - ม.6
2.3 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสให้ได้ระดับมาตรฐานสากล

3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ : นักเรียนที่เข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศสสามารถสอบผ่าน ร้อยละ 100
ด้านคุณภาพ : การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตอยู่ในระดับมาตรฐานสากล
4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินงาน
4.1 เสนอกิจกรรม
4.2 แจ้งนักเรียนทีส่ นใจเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศส
4.3 นักเรียนสมัครสอบ
4.4จัดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนทราบแนวการสอบ
4.5 ดาเนินการสอบ
4.6 ประเมินผล
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2558
ที่

กิจกรรม

1

เสนอกิจกรรม

2

แจ้งนักเรียนที่สนใจเข้าสอบ
วัดความรู้และทักษะภาษา
ฝรั่งเศส
นักเรียนสมัครสอบ

3
4

ต.ค พ.ย.

ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย

พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์




นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์



5

จัดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้
นักเรียนทราบแนวการสอบ
ดาเนินการสอบ



6

ประเมินผล



6. งบประมาณ เงินอุดหนุน  เงินบ.กศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP1)  เงินอื่น ๆ
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
เงินอุดหนุน บ.กศ. SP1
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
รวม

เงินอื่น ๆ

รวม

1 กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงกิจกรรม
1.1 สอบถามความสมัครใจของ
ผู้เรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 รับสมัครผู้เรียนที่จะสอบวัด ระดับ
ความรู้ภาษาฝรั่งเศส
1.3 นักเรียนสมัครสอบ

7,200

7,200

2 กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมนักเรียน
2.1 สอนเสริมเพิม่ เติม
2.2 จาลองสถานการณ์สอบ
3 กิจกรรมที่ 3 นานักเรียนเข้าสอบ
3.1 นานักเรียนเข้าสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาฝรั่งเศส
3.2 ประเมินผลการดาเนินงาน
รวม

7,200

7,200

7,200

7,200

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

ด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 ของนักเรียนสอบผ่านการสอบ
วัดระดับความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศส

การประเมินความรู้

แบบทดสอบ

ด้านคุณภาพ
ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรมระดับมากขึ้นไป

การสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนมีความสนใจสมัครสอบวัดความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
9.2 เชิงคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตพัฒนาขึ้น
ลงชื่อ……………………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์)
ลงชื่อ ..............................................................
( นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย )
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ ................................................................
( นางปานทิพย์ สุขเกษม )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
อนุมัติ

 ปรับปรุง/แก้ไข

อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2558
โครงการ/งาน/กิจกรรมสอบวัดระดับความรูภ้ าษาฝรั่งเศส
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงกิจกรรมและสมัครสอบ
กิจกรรมที่ 2 นานักเรียนเข้าสอบ
ลาดับ

รายการค่าใช้จ่าย
รายการ

จานวน

ราคาต่อ
หน่วย

เงินอุดหนุน

12

550

6,600

12

50

600

งบประมาณ (บาท)
เงิน บกศ.
เงินเรียน
ฟรี 15 ปีฯ

กิจกรรมที่ 1 การจัดซื้อวัสดุ
1 กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงกิจกรรม

2

3

1.1 สอบถามความสมัครใจของ
ผู้เรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 รับสมัครผูเ้ รียนทีจ่ ะสอบวัด
ระดับความรูภ้ าษาฝรั่งเศส
1.3 นักเรียนสมัครสอบ
กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อม
นักเรียน
2.1 สอนเสริมเพิม่ เติม
2.2 จาลองสถานการณ์สอบ
กิจกรรมที่ 3 นานักเรียนเข้าสอบ
3.1 นานักเรียนเข้าสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาฝรั่งเศส
3.2 ประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1-3 รวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

7,200

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

ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์ )
วันที่......../..................../...............

เงินอื่น ๆ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กิจกรรม/โครงการประจาปีงบประมาณ2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อโครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรม
English…..We can
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ด้าน ผู้เรียน มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
ตัวบ่งชี้ สมศ.
(  ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 5
แผนงานหลักพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ
(  ) ต่อเนื่อง ( ) ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอุษา นะแน่งน้อย
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2557–กันยายน 2558
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ม าตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด้ า นคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ได้ ก าหนดตั ว บ่ งชี้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นมี ผ ลการทดสอบ
ระดับชาติในวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ และจากรายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ผลการทดสอบของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจและยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และจากผล
การประเมินที่ดีจากการจัดกิจกรรมนี้ในปีที่ผ่านมา ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษEnglish…..We canนี้ขึ้นอีก โดยจัดช่วงเวลาให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนและเรียนซ่อมเสริม
เพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแก้ไขภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ ซึ่งคาดว่าจะสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแก่นักเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ
2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมมีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นร้อยละ 60

4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1. เสนอกิจกรรม
2. แจ้งนักเรียน
3. จัดเตียมกิจกรรมเพิ่มเติมเกีย่ วกับวิชาภาษาอังกฤษ
4. จัดทาเอกสาร
5. นักเรียนร่วมกิจกรรม
6. ประเมินผล
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2558
ที่

กิจกรรม

1

เสนอกิจกรรม

2

แจ้งนักเรียน

3
4

จัดเตรียมกิจกรรมเพิ่มเติม
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
จัดทาเอกสาร

5

นักเรียนร่วมกิจกรรม

6

ประเมินผล

ต.ค พ.ย.

ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย

พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค.

ก.ย.







   


ผู้รับผิดชอบ
น.ส.อุษาและ
คณะ
น.ส.อุษาและ
คณะ
น.ส.อุษาและ
คณะ
น.ส.อุษาและ
คณะ
น.ส.อุษาและ
คณะ
น.ส.อุษาและ
คณะ

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

กิจกรรม/รายการ

เงิน อุดหนุน บ.กศ. SP1
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

-

-

-

-

เงินอื่น ๆ

รวม

-

-

กิจกรรมที่ 1จัดทาเอกสาร
กิจกรรมที่ 2นักเรียนร่วมกิจกรรม
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

ด้านปริมาณ
ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ ผลการสอบ
นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมมีผลการสอบสูงขึ้นร้อย เข้าร่วมกิจกรรม
ละ 60
ด้านคุณภาพ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เห็นประโยชน์ของการร่วมกิจกรรม

การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เชิงปริมาณ นักเรียนได้พัฒนาทักษะความรูภ้ าษาอังกฤษ
9.2 เชิงคุณภาพ ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
นักเรียนมีเจตคติทดี่ ีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
ลงชื่อ……………………………………..…………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวอุษา นะแน่งน้อย )
ลงชื่อ ..............................................................
( นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย )
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ ................................................................
( นางปานทิพย์ สุขเกษม )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
อนุมัติ

 ปรับปรุง/แก้ไข

อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2558
โครงการ/งาน/กิจกรรม English…..We can
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 จัดทาเอกสาร
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรม
ลาดับ

รายการค่าใช้จ่าย
รายการ
จานวน

ราคาต่อ
หน่วย

เงินอุดหนุน

งบประมาณ (บาท)
เงิน บกศ.
เงินเรียน
ฟรี 15 ปีฯ

เงินอื่น ๆ

กิจกรรมที่ 1 จัดทาเอกสาร

กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟ

2 รีม

รวมทั้งสิ้น

-

-

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

ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอุษา นะแน่งน้อย)
วันที่......../..................../...............

-

-

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กิจกรรม/โครงการประจาปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อโครงการ เปิดประตูสูํอาเซียน
กิจกรรม
เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ข๎อที่ 3 ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด๎ ๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่อง
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ข๎อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรและสํงเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ด๎าน คุณภาพผู๎เรียน มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.1,3.2,3.3,3.4
มาตรฐานที 4 ตัวบํงชี้ที่ 4.1,4.2,4.4
มาตรฐานที 6 ตัวบํงชี้ที่ 6.1,6.2,6.3
ตัวบ่งชี้ สมศ.
() พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการสํงเสริม ตัวบํงชี้ที่3.1,3.2
แผนงานหลัก
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสํงเสริมความสามารถด๎านเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ
( ) ตํอเนื่อง ( ) ใหมํ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มนั่
ระยะเวลาดาเนินการ
16 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ระบุวําการจัดการศึกษาต๎องถือวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถ
และจะต๎องจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับความถนัด ความสนใจของผู๎เรียน เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็น
แก๎ปัญหาเป็น สถานศึกษามีหน๎าที่จัดการศึกษาเพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต
การเรียนการสอนภาษาตํางประเทศ จาเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องเรียนรู๎วัฒนธรรมและประเพณีตํางๆ ของเจ๎าของ
ภาษาควบคูํกันไป เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎ที่สอดคล๎องกับแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน และกระบวนการ
จัดการเรียนรู๎ ความต๎องการของผู๎เรียน และสังคมปัจจุบัน โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นสาคัญ
เน๎นการสํงเสริมบรรยากาศการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการตําง ๆ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนกล๎าแสดงออก สํงเสริมการเรียนรู๎ถึงวัฒนธรรม
ประเพณีของเจ๎าของภาษา ดังนั้นเทศกาลเฉลิมฉลองวันตรุษจีนเป็นวันที่ชาวจีนถือเอาความหมายของวันเริ่มฤดูใบไม๎
ผลิ ซึ่งมีอากาศสดชื่นแจํมใสเหมาะแกํการเริ่มชีวิตใหมํเป็นวันขึ้นปีใหมํเทศกาลตรุษจีนจึงเป็นวันสาคัญของชาวจีนทั่ว
โลกและกลายเป็นเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองกันอยํางสากลเพื่อรํวมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนและเป็นการธารงและ
เผยแพรํวัฒนธรรมจีนที่ดีงามกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ มีความตระหนักและเห็นความสาคัญของวันดังกลําว
และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมจีนและเผยแพรํประชาสัมพันธ์
เกี่ ย วกั บ เทศกาลวั น ตรุ ษ จี น ให๎ กั บ นั ก เรี ย นและผู๎ ส นใจได๎ รั บ ทราบและเข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมกลุํ มสาระการเรี ย นรู๎
ภาษาตํางประเทศ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมนี้ โดยมีการจัดประกวดแขํงขันทางด๎านภาษาที่หลากหลาย จัดนิทรรศการ

กิจกรรมการแสดงตํางๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีประสิทธิภาพในฐานะพลเมืองและพลโลกโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ๎มกันที่ดี และเน๎นในเรื่องของความรู๎คูํคุณธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให๎ ครู นักเรียนสายศิลป์ภาษาจีนและนักเรียนที่สนใจได๎มคี วามรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับภาษาประเพณี
และวัฒนธรรมจีนในชํวงเทศกาลวันตรุษจีนรวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูํของคนจีนมากขึ้น
2.2. เพื่อให๎นักเรียนสามารถเรียนรู๎และเห็นความแตกตํางของภาษาและวัฒนธรรมขนบประเพณีและมีเจตคติที่ดีตํอ
การใช๎ภาษาจีน
2.3 เพื่อให๎นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎แสดงความสามารถทางภาษาจีน
2.4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานด๎านภาษาจีนของกลุมํ สาระภาษาตํางประเทศ
2.5 เพื่อเป็นการสํงเสริมทักษะการใช๎ภาษาจีนของนักเรียน และนาไปใช๎แขํงขันทักษะภายนอกได๎
2.6 เพื่อสํงเสริมนักเรียนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับประเทศจีนในฐานะที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณครูและนักเรียน ร๎อยละ 100 เข๎ารํวมกิจกรรมและได๎เรียนรู๎วัฒนธรรมประเพณีวันตรุษจีน
ของประเทศเจ๎าของภาษา
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพครู นักเรียนสายศิลป์ภาษาจีนและนักเรียนที่สนใจได๎มีความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับ
ภาษาประเพณีและวัฒนธรรมจีนในชํวงเทศกาลวันตรุษจีนมีมุมมองเกี่ยวกับประเทศจีนคนจีนที่กว๎างขึ้น
4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินงาน
4.1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม
4.2 ประชุมครูในกลุํมสาระเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม และมอบหมายหน๎าที่
4.3 ดาเนินกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนพาเพลินตามวันและเวลาที่กาหนด
4.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต๎องใช๎ตามกิจกรรมตํางๆ
4.5 ฝึกซ๎อมการแสดง และจัดการแขํงขันตํางๆ
4.6 ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง
4.7 จัดกิจกรรมตามวันและเวลาที่กาหนด
4.8 ประเมินผลและจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2558
ที่

กิจกรรม

1
2

เสนอและขออนุมัติกิจกรรม
ประชุมครูในกลุํมสาระเพื่อ
วางแผนการจัดกิจกรรม
และมอบหมายหน๎าที่
ดาเนินกิจกรรมเทศกาล
ตรุษจีนพาเพลิน
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต๎องใช๎
ตามกิจกรรมตํางๆ

3

ต.ค พ.ย.

ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย

พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ผู๎รับผิดชอบ
ครูกมลรัตน์
ครูกมลรัตน์และ
ครูในกลุํมสาระ
ครูกมลรัตน์และ
คณะ

4

- ฝึกซ๎อมการแสดง และ
จัดการแขํงขันตํางๆ
- ติดตํอประสานงานกับ
หนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง
- จัดกิจกรรมตามวันและ
เวลาที่กาหนด

ครูกมลรัตน์และ
คณะ

ประเมินผลและจัดทา
รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงาน

ครูกมลรัตน์

6. งบประมาณเงินอุดหนุน เงินบ.ก.ศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP1)  เงินอื่น ๆ (ระบุ)................
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ 1 ดาเนินกิจกรรม
เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต๎องใช๎ตาม
กิจกรรม การแสดงตํางๆที่เกี่ยวกับ
วันตรุษจีน
รวม

เงินอุดหนุน บ.กศ. SP1
ตอบแทน

ใช๎สอย

วัสดุ

รวม

เงินอื่น ๆ

รวม

5,750

5,750

5,750

5,750

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมินผล

1. ครูและนักเรียน ร๎อยละ 100 เข๎ารํวม
สารวจจานวนการเข๎ารํวมกิจกรรม
กิจกรรมเทศกาลตรุษจีนพาเพลิน
2. ครูและนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมเทศกาล การประเมิน
ตรุษจีนพาเพลินมีความพึงพอใจตํอการจัด
กิจกรรมตํางๆและได๎เรียนรู๎วัฒนธรรม
ประเพณีวันตรุษจีน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสารวจการเข๎ารํวมกิจกรรม
แบบประเมินความพึงพอใจของ
กิจกรรมเทศกาลตรุษจีนพาเพลิน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เชิงปริมาณครูและนักเรียน ร๎อยละ 100 เข๎ารํวมกิจกรรมวันตรุษจีน และได๎เรียนรู๎วัฒนธรรมประเพณีวัน
ตรุษจีน
9.2 เชิงคุณภาพ ครู นักเรียนสายศิลป์ภาษาจีนและนักเรียนทีส่ นใจได๎รับความรู๎ประสบการณ์เกีย่ วกับภาษาและ
ขนบประเพณีวัฒนธรรมจีนมากขึน้ และได๎ฝึกทักษะภาษาจีนไปพร๎อมกัน

ลงชื่อ..................................................................ผูร๎ ับผิดชอบโครงการ
(นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น)
ลงชื่อ ..............................................................
( นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย )
หัวหน๎ากลุมํ สาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ลงชื่อ ................................................................
( นางปานทิพย์ สุขเกษม )
รองผู๎อานวยการกลุํมบริหารวิชาการ
อนุมัติ

 ปรับปรุง/แก๎ไข

อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2558
โครงการ/งาน/กิจกรรม โครงการเสริมสร๎างบุคคลแหํงการเรียนรู๎ กิจกรรมเทศกาลตรุษจีนพาเพลิน
กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ กลุํมบริหารวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 ดาเนินกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนพาเพลิน
ลาดับ

รายการคําใช๎จําย
รายการ

จานวน

กิจกรรมที่ 1 ดาเนินกิจกรรมเทศกาล
ตรุษจีนพาเพลิน
1 โคมแดงจีน
2 พัดขนนก
3 สีทาบ๎าน
4 สีโปสเตอร์(ชุดละ 6 สี) แดง ดา
เหลือง ขาว น้าเงิน เขียว
5 ประทัด
6 สีสเปรย์ ( สีแดง )
7 หมึกจีน
8 พูํกัน
9 กระดาษเขียนอักษรจีน
10 กระดาษสีเงินสีทอง
11 ลูกโป่ง

ราคาตํอ เงินอุดหนุน
หนํวย

3 คูํ
10 อัน
1 กระป๋อง
2 ชุด

500
80
1,000
70

1,500
800
1,000
140

4 กลํอง
6 กระป๋อง
5 ขวด
5 ด๎าม
3 หํอ
20 แผํน
3 ถุง

50
145
50
50
50
10
80

200
870
400
250
150
200
240

กิจกรรมที่ 1 รวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)
เงิน บกศ. เงินเรียน
ฟรี 15 ปีฯ

5,750
5,750

หมายเหตุ ....................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น)
วันที่................/......................../.........................

เงินอื่น ๆ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กิจกรรม / โครงการประจาปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม
พัฒนาบุคลากร
สนองกลยุทธ์ สพม2ข้อที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา สพฐ ด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ ที่ 7.1, 7.2,7.3, 7.5, 7.6, 7.7
ตัวบ่งชี้ สมศ.
(  ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 6 (ตัวบ่งชี้ย่อยที่6.2)
แผนงานหลักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
ลักษณะงาน / กิจกรรม (  ) ต่อเนื่อง ( ) ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางชนิสรางค์ ปรากฏชื่อ และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม2557 – กันยายน2558
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตและหน่วยงานที่จดั ประชุม อบรม สัมมนา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ซึ่งได้เน้นให้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมในรูปแบบหลากหลาย เช่น การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาตน ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและนาความรู้ทไี่ ด้รับไปปรับใช้ในการ
พัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศได้ดาเนินการ
พัฒนาครูมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อครูจะได้นามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและจากผลการดาเนินกิจกรรมทีผ่ ่านมาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กาหนดอยู่ในระดับมาก จึงได้จัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องโดยนาผลการประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการดาเนินกิจกรรมในปีทผี่ ่านมา มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมดาเนินไป
ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภมู ิคุ้มกัน
ที่ดี และเรื่องของความรู้คู่คณ
ุ ธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถ ได้พัฒนาการเรียนการสอน และปฏิบตั ิงานในหน้าที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2.2 เพื่อพัฒนาครูสมู่ าตรฐานวิชาชีพ
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ : บุคลากรในกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเข้าร่วมโครงการ

ด้านคุณภาพ : บุคลากรร้อยละ 100 ในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ นาความรู้ความสามารถที่
ได้รับการพัฒนา มาจัดการเรียนการสอนและปฏิบัตหิ น้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินงาน
4.1 ขออนุมัติกิจกรรม
4.2 นาบุคลากรศึกษาแหล่งเรียนรูท้ ี่ได้มาตรฐาน
4.3 ดาเนินการส่งเสริมครู ร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
4.4ขยายผล
4.2 ประเมินผล
5.ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2558
ที่

กิจกรรม

1

ขออนุมัติกิจกรรม

2

4

นาบุคลากรศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ทไี่ ด้มาตรฐาน
ดาเนินการส่งเสริมครู ร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
ขยายผล

5

ประเมินผล

3

ต.ค พ.ย.

ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย

พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
นางชนิสรางค์
ปรากฏชื่อ
นางชนิสรางค์
ปรากฏชื่อ
นางชนิสรางค์
ปรากฏชื่อ



นางชนิสรางค์
ปรากฏชื่อ
 นางชนิสรางค์
ปรากฏชื่อ

6. งบประมาณ เงินอุดหนุน(งบวิชาการ) เงินบ.กศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP1)  เงินอื่น ๆ.
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินอุดหนุน บ.กศ. SP1

เงินอื่น ๆ

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

-

-

-

-

รวม

กิจกรรมที่ 1นาบุคลากรศึกษา
แหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
1.1 ของที่ระลึกสาหรับ
สถานศึกษา
1.2 ค่าอาหารครู
1.3ประเมินผลการดาเนินงาน
รวม

-

-

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมินผล

ด้านปริมาณ
บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศร้อยละ 100ได้รบั การ
พัฒนา
ด้านคุณภาพ
บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศร้อยละ 100มีความพึง
พอใจในการรับการพัฒนาระดับมาก

เครื่องมือที่ใช้

เก็บข้อมูลการเข้าอบรม

แบบบันทึกข้อมูลการเข้าอบรม

การประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เชิงปริมาณบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปีตาม
เกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
9.2 เชิงคุณภาพบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ นาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนา
มาปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ……………………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางชนิสรางค์ ปรากฎชื่อ )
ลงชื่อ ..............................................................
( นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย )
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ ................................................................
( นางปานทิพย์ สุขเกษม )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
อนุมัติ

 ปรับปรุง/แก้ไข

อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2558
โครงการ/งาน/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 นาบุคลากรศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
ลาดับ

รายการค่าใช้จ่าย
รายการ
จานวน ราคาต่อ
หน่วย
กิจกรรมที่ 1 นาบุคลากรศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่
ได้มาตรฐาน
1 ของที่ระลึกสาหรับสถานศึกษา
2
3

ค่าอาหารครู
ประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 รวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

เงินอุดหนุน

งบประมาณ (บาท)
เงินบกศ. เงินเรียน
ฟรี 15 ปีฯ

-

-

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

ลงชื่อ............................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางชนิสรางค์ ปรากฎชื่อ )
วันที่......../..................../...............

-

เงินอื่น ๆ

-

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กิจกรรม/โครงการประจาปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ชื่อโครงการ ปรับระบบบริหารและการจัดการ
กิจกรรม จัดซื้อ-ซ่อมสร้างวัสดุอุปกรณ์
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ข้อที1่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ข้อที่ 3ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
สนองกลยุทธ์ สพม.2ข้อที1่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ข้อที่ 3ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.มาตรฐานที่ 5ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.3
ตัวบ่งชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์( ) มาตรการส่งเสริมตัวบ่งชี้ที่ 7
แผนงานหลัก
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ลักษณะโครงการ
(  ) ต่อเนื่อง
( ) ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุกัญญา มหาฤทธิ์
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2557 - กันยายน2558
สถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
จาเป็นต้องมีเอกสารประกอบการเรียน เพื่อให้การดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติการเรียนการสอน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพทันตามกาหนดเวลา และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องครุภณ
ั ฑ์
ต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศต้องใช้งานตลอดเวลา จึงจาเป็นต้องจัดเตรียมให้เพียงพอต่อการใช้งานและ
ซ่อมบารุงเพื่อยืดอายุการใช้งาน และเพื่อทาให้การทางานดาเนินไปด้วยดี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกันที่ดี และเน้นในเรื่องของความรู้คู่คณ
ุ ธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้การบริหารงานกลุม่ สาระฯดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อยทันการ และเป็นไปอย่างเหมาะสม
2.4 เพื่อดูแลให้วสั ดุอุปกรณ์ในกลุม่ สาระฯเพียงพอต่อการใช้งานและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
เพียงพอต่อการใช้งาน

- นักเรียนร้อยละ 100 มีเอกสารประกอบการเรียน และวัสดุอุปกรณ์

- ครู ร้อยละ 100 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ - กลุ่มสาระฯ มีกระดาษ และวัสดุอุปกรณ์ทตี่ ้องการใช้เพียงพอ เกิด
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ครูและนักเรียน
-การปฏิบัติงานในกลุม่ สาระฯ มีวสั ดุ ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพพร้อมและ
เพียงพอเกิดประโยชน์ต่อครูและนักเรียน
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขัน้ ตอน
ระยะเวลา
สารวจความต้องการในการจัดทาเอกสารประกอบการสอนและวัสดุ
ต.ค.2557,มี.ค.2558
อุปกรณ์ทตี่ ้องการจัดซื้อและซ่อม
พัสดุกลุม่ สาระฯบันทึกขอจัดซื้อและซ่อมสร้าง
พ.ย.2557-ก.ย.2558
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามระเบียบของโรงเรียน และจัดซื้อ
พ.ย.2557-ก.ย.2558
และซ่อมสร้าง
เม.ย.- ส.ค.2558
สรุปผลการดาเนินงาน
มี.ค. 2558 , ก.ย. 2558

1.
2.
3.
4.

ผู้รับผิดชอบ

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย.
กิจกรรมที่ 1 เตรียมการ
สารวจความต้องการใน
การจัดทาเอกสาร
ประกอบการสอน และ
วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้
กิจกรรมที่ 2.ดาเนินการ
2.1 พัสดุกลุ่มสาระฯ
บันทึกขอจัดซื้อ
2.2 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ตามระเบียบของ
โรงเรียน และจัดซื้อ
กิจกรรมที่ 3 สรุปการ
ดาเนินการ
3.1 ประเมินผล
3.2 รายงานผล

ระยะเวลาดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2558
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิด
ชอบ
น.ส.สุกญ
ั ญา
มหาฤทธิ์

น.ส.สุกญ
ั ญา
มหาฤทธิ์

น.ส.สุกญ
ั ญา
มหาฤทธิ์

6. งบประมาณ  เงินอุดหนุน  เงิน บ.กศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP1)  เงินอื่น ๆ (ระบุ) ..........
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
เงินอุดหนุน บ.กศ. SP1
ที่
กิจกรรม/รายการ
เงินอื่น ๆ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม

รวม

กิจกรรมที่ 1 เตรียมการ
สารวจความต้องการในการจัดทา
เอกสารประกอบการสอน และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ต้องใช้และสารวจครุภณ
ั ฑ์
ที่ชารุด
กิจกรรมที่ 2ดาเนินการ
2.1 พัสดุกลุ่มสาระฯบันทึกขอจัดซือ้
และซ่อมสร้าง
2.2 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษและ
วัสดุอุปกรณ์
ขอซ่อมครุภณ
ั ฑ์ตามระเบียบของ
โรงเรียน

(16,048)

(16,048)

2,000

2,000

(16,048)

(16,048)

(16,048)

2,000

2,000

2,000

กิจกรรมที่ 3 สรุปการดาเนินการ
3.1 ประเมินผล
3.2 รายงานผล
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.มีเอกสารประกอบการเรียนเพียงพอต่อการใช้งาน
2.กลุ่มสาระฯมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน

วิธีการประเมินผล
ประเมิน
ประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน
แบบประเมิน

3.ครุภณ
ั ฑ์มสี ภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน

ประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เชิงปริมาณ- นักเรียน ร้อยละ 100 มีเอกสารประกอบการเรียน กระดาษคาตอบ และวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน
- ครู ร้อยละ 100 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
9.2 เชิงคุณภาพกลุ่มสาระฯมีกระดาษ และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้เพียงพอและพร้อมในการปฏิบัตงิ าน เกิด
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ครูและนักเรียน

ลงชื่อ……………………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวสุกัญญา มหาฤทธิ์)
ลงชื่อ ..............................................................
( นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย )
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ ................................................................
( นางปานทิพย์ สุขเกษม )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
อนุมัติ

 ปรับปรุง/แก้ไข

อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2558
โครงการ /กิจกรรม จัดซื้อ-ซ่อมสร้างวัสดุอุปกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม จัดฃื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์และซ่อมแซม
ลาดับ

รายการค่าใช้จ่าย
รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม จัดฃื้อวัสดุและซ่อมแซม
กระดาษถ่ายเอกสารA4
กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟA4
กระดาษการ์ดสี
กรรไกร ขนาด 6.5 นิ้ว
กระดาษโปสเตอร์สีหนาหน้าเดียว(คละสี)
กระดาษโปสเตอร์สีบางสองหน้า(คละสี)
กระดาษกาวสี แกน3”1”×20yยูนิเทป(คละสี)
กระดาษกาวสี แกน3”1”1/2”×20yยูนิเทป(คละสี)
กระดาษกาวย่นแกน3”1”1/2”×25y
เทปเยื่อกาว 2 หน้าแกน3นิ้ว3/4นิ้ว×10หลา หลุยส์
เทปใส ขนาด 1 นิ้ว36หลาแกน3นิ้ว
ใบมีดคัตเตอร์ขนาด9มม.เฉียง30องศา
ลวดเย็บ(แพ็ค24กล่อง)แม็กซ์10-1MMax เบอร์ 10
ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด103×254ความหนา3มม.
ลวดเสียบสามเหลี่ยม ตราช้าง1(กล่องเล็ก)
คลิปดา 1นิ้ว ตราม้า111(กล่องเล็ก12ตัว)
ปากกาไวท์บอร์ด PILOT หัวกลม
หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์HP Laser Jet 1010
หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung ML-1640
หมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Canon MP287(4สีต่อชุด)
หมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทEpson L110(4สีต่อชุด)
กาวแท่งขาว UHU189 21กรัม
กาวลาเท็กซ์16ออนซ์ TOA
ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์
รวมทั้งสิ้น

จานวน

ราคาต่อ
หน่วย

86 รีม
922 รีม
16 รีม
3 อัน
24แผ่น
48แผ่น
6ม้วน
6ม้วน
6ม้วน
6ม้วน
12ม้วน
36 ใบ
1แพ็ค
2 แผ่น
40 กล่อง
12กล่อง
80ด้าม
4ตลับ
1ตลับ
2 ชุด
3ชุด
6แท่ง
5ขวด

37
12
7
42
59
45
13
39
5
137
200
9
19
17.50
800
1,000
1,600
1,080
56
42

งบประมาณ (บาท)
เงินอุดหนุน เงินบกศ
เงินเรียน
ฟรี 15 ปี
111
288
336
252
354
270
78
468
180
137
400
360
228
1,400
3,200
1,000
3,200
3,240
336
210
*(16,048)
2,000
2,000

หมายเหตุ * พัสดุกลาง (16,048 บาท)
ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวสุกัญญา มหาฤทธิ์ )
วันที่......../..................../..............

เงินอื่น ๆ

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2558
โครงการ /กิจกรรม อื่นๆ
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม จัดฃื้อวัสดุ
ลาดับ
รายการค่าใช้จ่าย
งบประมาณ (บาท)
รายการ
จานวน ราคาต่อ เงินอุดหนุน เงิน เงินเรียน เงินอื่น ๆ
บกศ ฟรี 15 ปีฯ
หน่วย
1

กระดาษถ่ายเอกสาร A4

1 รีม

2

กระดาษถ่ายเอกสาร A4

4 รีม

3
4

กระดาษถ่ายเอกสาร A4
กระดาษการ์ดสี คละสี

1 รีม
4 รีม

5
6

ไมโครโฟนแบบสาย Mono
หลอดไฟสาหรับเปลี่ยนเครื่องProjector

3 ตัว
1 หลอด

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CDสื่อการสอนภาษาฝรั่งเศส
โคมแดง
พัดขนนก
สีทาบ้าน
สีโปสเตอร์ (ชุดละ 6 สี)
ประทัด
หมึกจีน
พู่กันจีน
กระดาษเขียนอักษรจีน
ลูกโป่ง
กระดาษสีเงิน/สีทอง
สีสเปรย์ (สีแดง)
ผ้าดิบทาฉาก

1 ชุด
3 คู่
10 อัน
1 กระป๋อง
2 ชุด
4 กล่อง
5 ขวด
5 ด้าม
3 ห่อ
3 ถุง
20 แผ่น
6 กระป๋อง
80 เมตร

9,720
500
80
1,000
70
50
80
50
50
80
10
145
50

9,720
1,500
800
1,000
140
200
400
250
150
240
200
870
4,000

20

สีอะครีลิค (น้าเงิน/แดง/เหลือง/ดา/ขาว)

5 กระป๋อง

200

1,000

21

ต้นคริสต์มาส ขนาด 210 เซนติเมตร

4 ต้น

1,500

6,000

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ
นานักเรียนแข่งขัน
นอกสถานที่
ส่งเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ส่งเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ตรุษจีน
ตรุษจีน
ตรุษจีน
ตรุษจีน
ตรุษจีน
ตรุษจีน
ตรุษจีน
ตรุษจีน
ตรุษจีน
ตรุษจีน
ตรุษจีน
ละครเวที
ภาษาอังกฤษ
ละครเวที
ภาษาอังกฤษ
วันคริสต์มาส

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กิจกรรม/โครงการประจาปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้
กิจกรรม
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่
ข้อที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ด้าน คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1,3.2,3.3,3.4
ด้าน การจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 11.1
ด้าน การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 13.1
ตัวบ่งชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 6,7 ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 6.2, 7.3
แผนงานหลัก
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ลักษณะโครงการ
(  ) ต่อเนื่อง (
) ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาฝรั่งเศส ในฐานะภาษาที่สาม ได้มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาขึ้นจากเดิมเป็นอันมาก เนื่องจากการจัดการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศในปัจจุบัน ได้มีการนาเทคโนโลยี ระบบ ICT ต่างๆเข้ามาใช้ประกอบการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตในฐานะทีเ่ ป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มี
ความตระหนักและเห็นความสาคัญของการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องศูนย์ภาษาจีน ห้องศูนย์
ภาษาญี่ปุ่น และห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศสให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่
อานวยประโยชน์แก่นักเรียนและครูได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อและอุปกรณ์ที่
ทันสมัย และในฐานะแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเลือกจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองได้หลากหลาย ซึ่งส่งผลต่อ
การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น และเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพในการเรียนการสอนจึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุง และพัฒนา ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องศูนย์
ภาษาจีน ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น และห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งในด้านหนังสือ อุปกรณ์ หรื อสื่ อ
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ห้องดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์มีอุปกรณ์ครบครันและทันสมัย มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับการเรียนรู้ของนักเรียน อันจะส่งผลให้นักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชุมชน
และประเทศชาติ โดยนาผลการประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการดาเนิน

กิจกรรมในปีที่ผ่านมา มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมดาเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูและนักเรียนที่เข้าใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องศูนย์ภาษาจีน ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น
และห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศสมีความสนใจแสวงหาความรู้ในวิชาภาษาต่างประเทศมากขึ้น
2.2 เพื่อให้ครูและนักเรียนที่เข้าใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องศูนย์ภาษาจีน ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น
และห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศสมีความสนใจแสวงหาความรู้ในวิชาภาษาต่างประเทศมากขึ้นจากแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ตรงทางด้านเนื้อหา ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ
นาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวันได้
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ ครูและนักเรียน ร้อยละ 90 เข้าใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องศูนย์ภาษาจีน
ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น และห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ เพื่อให้ครูและนักเรียนที่เข้าใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องศูนย์ภาษาจีน ห้อง
ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น และห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศสได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงทางด้านเนื้อหา ภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินงาน
4.1 เสนอและขออนุมตั ิกิจกรรม
4.2 ประชุมเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์เพื่อแบ่งงาน กาหนดแนวปฏิบัติงานเพือ่ วางแผนดาเนินงาน
4.3 ดาเนินกิจกรรมการใช้ห้องปฏิบตั ิการทางภาษาและห้องศูนย์ภาษา
- สารวจรายการครุภณ
ั ฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ที่ชารุด สารวจรายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ทันสมัยซึ่ง
เห็นสมควรจัดหามาเพิ่ม
- ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาสื่อซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ โดย ประสานกับฝ่าย
โสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน พร้อมดาเนินการจัดซื้อ
4.4 ประเมินผลและจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2558
ที่

กิจกรรม

1 เสนอและขออนุมัติกิจกรรม
2 ประชุมเจ้าหน้าทีป่ ระจาศูนย์เพื่อ
แบ่งงาน กาหนดแนวปฏิบัติงาน
เพื่อวางแผนดาเนินงาน

ต.ค พ.ย.

----

ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย

พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
ครูภรณ์กมนส์
ครูภรณ์กมนส์

3 ดาเนินกิจกรรมการใช้
ห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้อง
ศูนย์ภาษา(ตลอดปีงบประมาณ
2558)
- สารวจรายการครุภณ
ั ฑ์วัสดุและ
อุปกรณ์ที่ชารุด
สารวจรายการวัสดุ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยซึ่งเห็นสมควร
จัดหามาเพิ่ม
- ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาสื่อ
ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ ครุภัณฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ โดยประสานงานกับฝ่าย
โสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน
พร้อมดาเนินการจัดซื้อ
4 ประเมินผลและจัดทารายงาน
สรุปผลการดาเนินงาน

--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

----

ครูภรณ์กมนส์

ดำเนินกิจกรรม ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

ครูภรณ์กมนส์

6. งบประมาณ  เงินอุดหนุน  เงินบ.ก.ศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP1)  เงินอื่น ๆ (ระบุ)................
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ 1 การใช้ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษาตลอดปีงบประมาณ
2558)
1.1 ค่าจัดจ้างเดินระบบไฟ
และปรับระบบห้องมัลติมเี ดีย

เงินอุดหนุน บ.กศ.  SP1
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

เงินอื่น ๆ

รวม

(100,000)

(100,000)

(บริหารทั่วไป)

(บริหารทั่วไป)

1.2 ไมโครโฟนแบบสายMono
สาหรับห้องมัลติมเี ดีย 3 ตัว
1.3 CDสื่อการสอนภาษาฝรั่งเศส

9,720

9,720

1.4 หลอดไฟสาหรับเปลี่ยนเครื่อง

(20,000)

(20,000)

9,720

9,720

Projector
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมินผล

1. ครูและนักเรียน ร้อยละ 90 เข้าใช้
สารวจจานวนการเข้าใช้
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องศูนย์ภาษาจีน
ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น และห้องศูนย์ภาษา
ฝรั่งเศส
2. ครูและนักเรียนที่เข้าใช้ห้องปฏิบัติการทาง ประเมิน
ภาษา ห้องศูนย์ภาษาจีน ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น
และห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศสมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมต่างๆของแต่ละศูนย์ เครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน รวมถึงเห็น
ประโยชน์จากการเข้าใช้ห้องศูนย์ในการเรียนรู้
และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นอย่างดี

เครื่องมือที่ใช้
ตารางเข้าใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้า
ใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องศูนย์
ภาษาจีน ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น
และห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เชิงปริมาณ ครูและนักเรียน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในสือ่ นวัตกรรมและเข้าใช้ห้องปฏิบัตกิ ารทาง
ภาษา ห้องศูนย์ภาษาจีน ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น และห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศสมากขึ้น
9.2 เชิงคุณภาพ ครูและนักเรียนที่เข้าใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องศูนย์ภาษาจีน ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น
และห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศสได้รับประโยชน์จากห้องศูนย์ต่างๆในฐานะแหล่งเรียนรู้และได้รบั ความรู้ทางด้านเนื้อหา
ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาดียิ่งขึ้นและสามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตจริง
ลงชื่อ……………………………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์)
ลงชื่อ ..............................................................
( นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย )
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ ................................................................
( นางปานทิพย์ สุขเกษม )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
อนุมัติ

 ปรับปรุง/แก้ไข

อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2558
โครงการ/งาน/กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ
ลาดับ

รายการค่าใช้จ่าย
รายการ
จานวน

ราคาต่อ
หน่วย

เงินอุดหนุน

งบประมาณ (บาท)
เงิน บกศ.
เงินเรียน
ฟรี 15 ปีฯ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาและห้องศูนย์ภาษา

1.
2.
3.
4.

ค่าจัดจ้างเดินระบบไฟ
และปรับระบบห้องมัลติมีเดีย
CDสื่อการสอนภาษาฝรั่งเศส
ไมโครโฟนแบบสายMono
สาหรับห้องมัลติมีเดีย
หลอดไฟสาหรับเปลี่ยนเครื่อง
Projector
กิจกรรมที่ 1 รวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

(100,000)
(บริหารทั่วไป)

1 ชุด

9,720

9,720

3 ตัว
1 ตัว

(20,000)
9,720
9,720

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

ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ )
วันที่......../..................../...............

เงินอื่น ๆ

