รายงานผลการดาเนินงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ผลการดาเนินงาน
1. โครงสร๎างกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
2. การจัดการเรียนการสอน
2.1 สรุปจานวนชั่วโมงสอนบุคลากรกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. กิจกรรมโครงการกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
3.1 โครงการปรับระบบบริหารและการจัดการ
3.2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมเอื้อตํอการเรียนรู๎
3.3 โครงการเสริมสร๎างบุคคลแหํงการเรียนรู๎
3.4 โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
3.5 โครงการเปิดประตูสูํอาเซียน
3.6 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สรุปจานวนชั่วโมงสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ที่
1
2

ชื่อ-สกุล
น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย
น.ส.เสาวนีย์ จิระสุทธิ์ตระกูล

ภาคเรียนที่ 1

รวม

12
16

12
16

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
น.ส.อุษา
นะแนํงน๎อย
นางชนิสรางค์ ปรากฎชื่อ
นางทิพย์จันทร์ หงษา
นางเกษรา
ก๎องศักดิ์ศรี
นางนลินพร สมสมัย
น.ส.จิรา
จั่นเล็ก
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์
น.ส.อรวรรยา ภาคคา
น.ส.สุกัญญา มหาฤทธิ์
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร
นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์
น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น
นางจุฑามาศ วานิชชัง

12
16
15
18
15
18
16
16
16
17
18
18
16
9

12
16
15
18
15
18
16
16
16
17
18
18
16
9

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวิชา

ระดับ
0

ระดับ
1

ระดับ
1.5

ระดับ
2

ระดับ
2.5

ระดับ
3

ระดับ
3.5

ระดับ
4

อ 21101
อ 21201
อ 22101
อ 22201
อ 23101
อ 23201
อ 31101
อ 31201
อ 31203
อ 32101
อ 32201
อ 32203
อ 33101
อ 33201
อ 33203

38
115
83
51
36
50
82
31
44
77
1
50
47
21
34

40
71
47
23
55
96
30
23
45
33
1
20
37
76
36

50
61
53
21
56
37
54
22
36
53
2
34
56
15
43

75
59
83
46
60
51
63
28
62
70
1
57
78
24
51

64
41
61
52
76
55
45
20
50
51
13
49
58
26
50

88
53
48
71
68
37
38
26
33
36
34
38
58
16
54

62
43
42
93
54
37
18
28
20
23
73
37
30
11
34

106
80
91
151
80
123
23
37
23
11
82
35
19
28
40

ระดับ
ร,มส

1
3
1
2

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวิชา

ระดับ
0

ระดับ
1

ฝ 31221

1

ฝ 32221
ฝ 33221

ระดับ
1.5

ระดับ
2

ระดับ
2.5

ระดับ
3

ระดับ
3.5

ระดับ
4

2

2

3

3

1

8

3

3

3

1

1

3

3

1

7

2

4

2

5

ระดับ
ร,มส

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวิชา

ระดับ
0

ญ 31231

ระดับ
1

ระดับ
1.5

ระดับ
2

ระดับ
2.5

1

2

2

1

ระดับ
3

ระดับ
3.5

ระดับ
4

2

13

ญ 32231

1

1

1

3

6

5

4

7

ญ 33231

3

5

6

1

1

3

2

2

ระดับ
ร,มส

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ปีงบประมาณ 2558
ที่
งาน / โครงการ / กิจกรรม
ได๎รับงบฯ
ใช๎งบฯ
โครงการปรับระบบบริหารและการจัดการ
1. จัดซื้อ-ซํอมสร๎างวัสดุอุปกรณ์
2,000
รวม
2,000
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมเอื้อตํอการเรียนรู๎
1. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
9,720
9,590
รวม
9,720
9,590
โครงการเสริมสร๎างบุคคลแหํงการเรียนรู๎
1. สํงเสริมทักษะภาษาตํางประเทศ
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับเจ๎าของภาษา
3. ละครเวทีภาษาอังกฤษ
5,000
4. การจัดการเรียนการสอนโดยเจ๎าของภาษา
5. English One Day Camp
6. วันคริสต์มาส
6,000
5,950
7. นานักเรียนศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่
3,000
2,900
รวม
14,000
8,850
โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
1. นานักเรียนแขํงขันนอกสถานที่
12,000
3,750
2. สอบวัดระดับความรู๎ภาษาฝรั่งเศส
7,200
8,450
3. English…..We can
รวม
19,200
12,200
โครงการเปิดประตูสูํอาเซียน
1. เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน
5,750
5,750
รวม
5,750
5,750
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาบุคลากร
รวม
รวมทั้งสิ้น
50,670
36,390

หมายเหตุ
ดาเนินการแล๎ว
ดาเนินการแล๎ว
ดาเนินการแล๎ว
ดาเนินการแล๎ว
ดาเนินการแล๎ว
ดาเนินการแล๎ว
ดาเนินการแล๎ว
ดาเนินการแล๎ว
ดาเนินการแล๎ว
ดาเนินการแล๎ว
ดาเนินการแล๎ว
ดาเนินการแล๎ว
ดาเนินการแล๎ว
ดาเนินการแล๎ว

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการประจาปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ
ปรับระบบบริหารและการจัดการ
กิจกรรม
จัดซื้อ–ซํอมสร๎างวัสดุอุปกรณ์
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
ข๎อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสํงเสริม
ความสามารถด๎านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎
ข๎อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎ทั่วถึง ครอบคลุม ผูเ๎ รียนได๎รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
สนองกลยุทธ์ สพม.2
ข๎อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสํงเสริม
ความสามารถด๎านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎
ข๎อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎ทั่วถึง ครอบคลุม ผูเ๎ รียนได๎รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.
มาตรฐานที่ 5 ตัวบํงชี้ที่ 5.1 มาตรฐานที่ 10 ตัวบํงชี้ที่ 10.3
ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.
() พื้นฐาน
( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรฐานการสํงเสริม ตัวบํงชี้ที่ 7
แผนงาน
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุกัญญา มหาฤทธิ์
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
สถานที่
กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
1. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
จาเป็นต๎องมีเอกสารประกอบการเรียน เพี่อให๎การดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติการเรียนการสอน
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย ได๎ผลงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพทันตามกาหนดเวลา และวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ เครื่องครุภณ
ั ฑ์ตํางๆ
ของกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศต๎องใช๎งานตลอดเวลา จึงจาเป็นต๎องจัดเตรียมให๎เพียงพอตํอการใช๎งานและซํอมบารุง
เพื่อยืดอายุการใช๎งาน และเพี่อทาให๎การทางานดาเนินไปด๎วยดี อันจะกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอนักเรียนและโรงเรียน กลุํมสาระการ
เรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีภูมิคุ๎มกันที่ดี และเน๎นใน
เรื่องของความรู๎คูํคณ
ุ ธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎การเรียนการสอนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให๎การบริหารงานกลุมํ สาระฯดาเนินการไปด๎วยความเรียบร๎อยทันการและเป็นไปอยํางเหมาะสม
2.3 เพื่อดูแลให๎วสั ดุอุปกรณ์ในกลุมํ สาระฯเพียงพอตํอการใช๎งานและอยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎ตลอดเวลา
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ความพึงพอใจของครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศตํอวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
ตํอการใช๎งานและอยูํในสภาพใช๎งานได๎ตลอดเวลา
4. ผลการปฎิบัติงานตามเป้าหมาย
4.1 ด้านปริมาณ - นักเรียน ร๎อยละ 100 มีเอกสารประกอบการเรียน กระดาษคาตอบ และวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอตํอการใช๎งาน
- ครู ร๎อยละ 100 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน

4.2 ด้านคุณภาพ กลุํมสาระฯ มีกระดาษ และวัสดุอุปกรณ์ที่ต๎องการใช๎เพียงพอและพร๎อมในการปฏิบตั ิงาน
เกิดประโยชน์ตํอโรงเรียน ครูและนักเรียน
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ได๎ตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กิจกรรม จัดซื้อ – ซํอมสร๎างวัสดุอปุ กรณ์
ครู จานวน 16 คน
ครูกลุํมสาระการ
(กลุํมสาระการเรียนรู๎
เรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ)
ภาษาตํางประเทศ
ร๎อยละ 90 มีสื่อ
การสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ( N = 16)
ระดับความพึงพอใจ
มาก = 3.80
5. งบประมาณ
ได๎รับจัดสรร
บริหารโครงการแล๎ว
คงเหลือ
ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ
1 คําวัสดุ (เอกสาร อุปกรณ์) 2,000
2,000
6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
ตอนที่ 1 ข๎อมูลสํวนตัว
จานวนผู๎ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จานวน 16 คน โดยแยกเป็นชาย1 คน หญิง 15 คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
รายการ
ลาดับที่
คําเฉลี่ย
สํวนเบี่ยงเบน ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
1. มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอตํอการใช๎งาน
1
4.25
0.58
มาก
2. วัสดุอุปกรณ์อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎ตลอดเวลา
2
4.25
0.45
มาก
3. มีกระดาษเพียงพอตํอการใช๎งาน
6
3.55
4.87
มาก
4. คอมพิวเตอร์อยูํในสภาพใช๎งานได๎ตลอดเวลา
3
4.25
0.52
มาก
5. ปริ๊นเตอร์อยูํในสภาพใช๎งานได๎ตลอดเวลา
5
4.06
0.44
มาก
6. เป็นกิจกรรมทีส่ ํงเสริมให๎การเรียนการสอนให๎เป็นไป
4
4.19
0.06
มาก
อยํางมีประสิทธิภาพ
คําเฉลี่ย
3.80
มาก
-ข๎อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจ
1. ควรจัดหาครุภัณฑ์ เชํน ตู๎ หรือชั้นวางของ สาหรับแสดง / เก็บรักษาสื่อหลากประเภทที่ผลิตขึ้นมาเนื่องจากในป๎จจุบัน
การเก็บรักษาสื่อยังไมํคํอยเหมาะสม ทาให๎เกิดความเสียหายได๎งําย
2. ปริมาณกระดาษไมํเพียงพอตํอการใช๎งาน
7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
การประมาณการคําวัสดุอุปกรณ์บางอยํางมีความคลาดเคลื่อนสูง
8. ข้อเสนอแนะ
ควรจัดหาครุภณ
ั ฑ์ เชํน ตู๎ หรือชั้นวางของ สาหรับแสดง / เก็บรักษาสื่อหลากประเภทที่ผลิตขึ้นมาเนื่องจากในป๎จจุบันการ
เก็บรักษาสื่อยังไมํคํอยเหมาะสม ทาให๎เกิดความเสียหายได๎งําย

ลงชื่อ.......................................................................ผูร๎ ายงาน
(นางสาวสุกัญญา มหาฤทธิ์ )
ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................
(นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กติ ติชัย)
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ลงชื่อ.......................................................................
(นายสมชัย ก๎องศักดิ์ศรี)
รองผู๎อานวยการกลุํมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมเอือ้ ตํอการเรียนรู๎
กิจกรรม
พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข๎อที่ 3 ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่อง
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ข๎อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรและสํงเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด๎าน คุณภาพผู๎เรียน มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.1,3.2,3.3,3.4
ด๎าน การจัดการศึกษา มาตรฐานที่11ตัวบํงชี้ที่ 11.1
ด๎าน การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ มาตรฐานที่ 13 ตัวบํงชี้ที่ 13.1
ตัวบ่งชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์( ) มาตรการสํงเสริม ตัวบํงชี้ที่ 6,7 ตัวบํงชี้ยํอยที่6.2, 7.3
แผนงาน
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2558
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
1. หลักการและเหตุผล
ป๎จจุบันการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาตํางประเทศ ได๎แกํ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาฝรั่งเศส
ในฐานะภาษาที่ ส าม ได๎ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง และพั ฒ นาขึ้ น จากเดิ ม เป็ น อั น มาก เนื่ อ งจากการจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาตํางประเทศในป๎จจุบัน ได๎มีการนาเทคโนโลยี ระบบ ICT ตํางๆเข๎ามาใช๎ประกอบการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตในฐานะที่เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการปรับปรุงและพัฒนาห๎องปฏิบัติการทางภาษา ห๎องศูนย์ภาษาจีน ห๎องศูนย์ภาษาญี่ปุน และห๎องศูนย์ภาษา
ฝรั่งเศสให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน ทันสมัย เพื่อให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนที่อานวยประโยชน์แกํนักเรียนและครูได๎เป็น
อยํางดี ทั้งในด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผํานสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และในฐานะแหลํงเรียนรู๎ที่นักเรียนสามารถ
เลือกจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยตนเองได๎หลากหลาย ซึ่งสํงผลตํอการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู๎ของนักเรียนให๎สูงขึ้นและ
เรียนรู๎ได๎อยํางสนุกสนานมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร๎างศักยภาพในการเรียนการสอนจึงจาเป็นต๎องมีการปรับปรุงและ
พัฒนา ห๎องปฏิบัติการทางภาษา ห๎องศูนย์ภาษาจีน ห๎องศูนย์ภาษาญี่ปุน และห๎องศูนย์ภาษาฝรั่งเศสอยํางตํอเนื่องทุกปี ทั้งใน
ด๎านหนังสือ อุปกรณ์ หรือสื่อนวัตกรรมใหมํๆ เพื่อให๎ห๎องดังกลําวเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่สมบูรณ์มีอุปกรณ์ ครบครันและทันสมัยมี
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนรู๎ของนักเรียน อันจะสํงผลให๎นักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพของชุมชนและประเทศชาติสืบๆไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับปรุง พัฒนาห๎องปฏิบัติการทางภาษา ห๎องศูนย์ภาษาจีน ห๎องศูนย์ภาษาญี่ปุน และห๎องศูนย์ภาษา
ฝรั่งเศสให๎มีความสมบูรณ์ ทันสมัย
2.2 เพื่อให๎ครูและนักเรียนที่เข๎าใช๎ห๎องปฏิบัติการทางภาษา ห๎องศูนย์ภาษาจีน ห๎องศูนย์ภาษาญี่ปุน และห๎องศูนย์
ภาษาฝรั่งเศสมีความสนใจแสวงหาความรู๎ในวิชาภาษาตํางประเทศมากขึ้น
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการแหลํงเรียนรู๎

4. ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ได๎ตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กิจกรรม พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
นักเรียน 300 คน
ครูและนักเรียน ร๎อยละ
(ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 90 เข๎าใช๎ห๎องปฏิบัติการ
ครู 12 คน
ทางภาษา ห๎องศูนย์
ภาษาจีน ห๎องศูนย์
ภาษาญี่ปุน และห๎องศูนย์
ภาษาฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น
ความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ( N = 312)
ระดับความพึงพอใจ
มาก = 4.18
5. งบประมาณ
ได๎รับจัดสรร
บริหารโครงการแล๎ว
คงเหลือ
ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ
อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ
กิจกรรมที่ 1 การใช๎
ห๎องปฏิบัติการทางภาษา
ตลอดปีงบประมาณ 2558)
(100,000)
1.1 คําจัดจ๎างเดินระบบ (100,000)
(บริหาร
ไฟ และปรับระบบห๎อง (บริหาร
ทั
ว
่
ไป)
ทั่วไป)
มัลติมีเดีย
1.2 ไมโครโฟนแบบสาย
Mono สาหรับห๎อง
มัลติมีเดีย 3 ตัว
1.3 CDสื่อการสอนภาษา
ฝรั่งเศส

9,720

9,720

(20,000)

(20,000)

9,720

9,590

1.4 หลอดไฟสาหรับ
เปลี่ยนเครื่อง
Projector
รวม

130

6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
จานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น ......312..คน เป็นนักเรียน...300...คนครูจานวน.........12........คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
รายการ
ลาดับที่ คําเฉลี่ย
สํวนเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
คุณภาพ
1. ความพึงพอใจด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ
1
4.39
0.79
มาก
2. มีระยะเวลาการให๎บริการที่เหมาะสม
5
4.12
0.86
มาก
3. ความพึงพอใจด๎านสิ่งอานวยความสะดวก
3
4.29
0.86
มาก
4. ความพร๎อมและความสมบูรณ์ของโปรแกรมเรียนรู๎ภาษา
7
4.02
0.83
มาก
5. จานวนคอมพิวเตอร์เพียงพอตํอการให๎บริการ
8
3.97
0.87
มาก
6. มีอุปกรณ์และระบบทันสมัย
6
4.07
0.85
มาก
7. ต๎องการใช๎บริการครั้งตํอไป
2
4.43
0.63
มาก
8. สามารถนาความรู๎จากโปรแกรมเรียนรู๎ทางภาษาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
4
4.17
0.86
มาก

คําเฉลี่ย
4.18
-ข๎อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
ควรปรับปรุงห๎องมัลติมีเดีย เนื่องจากพื้นห๎องได๎รับความเสียหาย กระเบื้องยางรํอน
7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
การจัดจ๎างผู๎รับเหมามาซํอมบารุงระบบและจัดทาห๎องมัลติมเี ดียยังไมํสามารถดาเนินการได๎
8. ข้อเสนอแนะ
ระบบเสียงและคอมพิวเตอร์ Lan ซึ่งใช๎งานมา 10 ปี ควรทาการซํอมบารุง

มาก

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎รายงาน
(นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์)
ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................
(นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กติ ติชัย)
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ลงชื่อ.......................................................................
(นายสมชัย ก๎องศักดิ์ศรี)
รองผู๎อานวยการกลุํมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ
เสริมสร๎างบุคคลแหํงการเรียนรู๎
กิจกรรม
สํงเสริมทักษะภาษาตํางประเทศ
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข๎อที่ 3 ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด๎ ๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่อง
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด๎านคุณภาพผู๎เรียน มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ ที่ 3.1, 3.2, 3.3 และมาตรฐานที 4
ตัวบํงชี้ ที่ 4.1, 4.4, มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ สมศ. (  ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการสํงเสริม ตัวบํงชี้ที่ 3 (ตัวบํงชี้ยํอยที่ 3.1,3.2)
ตัวบํงชี้ที่ 4 (ตัวบํงชี้ยํอยที่ 4.1,4.2)
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเสาวนีย์ จิระสุทธิ์ตระกูล และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาถือวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถสูงสุดและต๎องจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับความถนัด ความ
สนใจของผู๎เรียน ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็น แก๎ป๎ญหาเป็น กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาตํางประเทศจึงได๎จัดกิจกรรมตํางๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู๎ดว๎ ยวิธีการที่หลากหลาย
เพื่อให๎ ผู๎เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสั ยด๎านศิลปะ ดนตรี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร๎างสรรค์ คิดไตรํตรอง และมีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
รํวมกับผู๎อื่นได๎ โดยให๎นักเรียนได๎ทากิจกรรมตามความถนัดและแสดงออกถึงความสามารถของแตํละบุคคล และตามแนว
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World
class standard) ผู๎เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) ซึ่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได๎รับคัดเลือกให๎เป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลของสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2552 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษาดังกลําวกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศจึงจัดกิจกรรมนี้อยํางตํอเนื่อง โดยปรับกิจกรรมให๎นําสนใจ และ
สนองตอบความต๎อ งการของผู๎เรียนให๎มากยิ่งขึ้น โดยนาผลการประเมิ นกิจกรรม ระดั บความพึงพอใจ ข๎อ เสนอแนะ
ตลอดจนป๎ ญ หาที่ พ บในการด าเนิ น กิ จ กรรมในปี ที่ ผํ า นมา มาพั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให๎ กิ จ กรรมด าเนิ น ไปตาม
วัตถุประสงค์และบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว๎ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ๎มกันที่ดี
และเน๎นในเรื่องของความรู๎คูํคุณธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนกล๎าแสดงออก รู๎จักคิดและแก๎ป๎ญหาได๎อยํางมั่นใจ
2.2 สํงเสริมให๎นักเรียนมีประสบการณ์ เพื่อนามาพัฒนาตนเอง
2.3 ปลูกฝ๎งคุณธรรมด๎านความรับผิดชอบ ความขยัน หมั่นฝึกฝนหาความรู๎
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนที่เข๎ารํวมแขํงขันร๎อยละ 100 สามารถคิด ผํานการฟ๎ง พูด อําน เขียน หรือนาเสนอในกิจกรรมตํางๆ และมี
ความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมระดับมาก
4. ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
4.1 ด้านปริมาณ นักเรียนในระดับ ม.ต๎น และม.ปลาย ร๎อยละ 80 สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม

4.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม สามารถคิดผํานการพูด เขียนหรือนาเสนอด๎วยวิธตี ํางๆ ผํานกิจกรรมที่เข๎า
รํวมมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ได้ตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนสามารถคิดผํานการฟ๎ง พูด อําน
กิจกรรมสํงเสริมทักษะภาษาตํางประเทศ
นักเรียน...2,666....คน
เขียน หรือนาเสนอวิธีการตํางๆผํานกิจกรรมที่
ครู.......45......คน
เข๎ารํวม และมีทักษะทางภาษาเพิม่ ขึ้น
1. แขํงขันพูดสดุดี (Speech) วันพํอ
2. แขํงขันประดิษฐ์การ์ดภาษาอังกฤษวันแมํ
ระดับ ม. ต๎น
3. แขํงขันตกแตํงภาพวันแมํ ระดับ ม. ปลาย
4. แขํงขันเลํานิทานภาษาอังกฤษ
ระดับ ม. ต๎น
5. แขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
ระดับ ม. ปลาย
6. แขํงขันร๎องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต๎น
7. แขํงขันร๎องเพลงภาษาอังกฤษ
ระดับ ม.ปลาย
8. แขํงขันตอบป๎ญหาภาษาอังกฤษ
ระดับ ม. ต๎น
9. แขํงขันตอบป๎ญหาภาษาอังกฤษ
ระดับ ม.ปลาย
10. แขํงขัน Spelling Bee ระดับ ม.ต๎น
11. แขํงขัน Spelling Bee ระดับ ม.ปลาย
12. แขํงขันคัดลายมือภาษาจีน

นักเรียน...11....คน
ครู.....4.....คน
นักเรียน..1,440...คน
ครู....4....คน
นักเรียน..1,025...คน
ครู...3...คน
นักเรียน....-....คน
ครู....-....คน
นักเรียน....-....คน
ครู....-....คน
นักเรียน....1....คน
ครู....5....คน
นักเรียน....9....คน
ครู....5.....คน
นักเรียน....47....คน
ครู.....3....คน
นักเรียน....44....คน
ครู....3.....คน
นักเรียน....52....คน
ครู.....9....คน
นักเรียน....37...คน
ครู....9....คน
นักเรียน....-.....คน
ครู.....-....คน

ความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ( N = ……107……..)

ระดับความพึงพอใจ มาก = 4.00

5. งบประมาณ
ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม
1 กิจกรรมสํงเสริมทักษะ
ภาษาตํางประเทศ

ได๎รับจัดสรร
อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ
-

บริหารโครงการแล๎ว
คงเหลือ
อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ
-

6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
จานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น ...... 107......คน เป็นนักเรียน....107.....คน
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผู๎ปกครอง/...................จานวน............-..........คน
ผลการประเมินความคิดเห็น

รายการ

ลาดับที่

คําเฉลี่ย

สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.86
0.93
0.65
0.81
0.78

ระดับ
คุณภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มีการเผยแพรํประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแขํงขัน
6
3.79
ความเหมาะสมของชํวงเวลาในการแขํงขัน
6
3.79
นักเรียนมีโอกาสฝึกใช๎ทักษะทางภาษา
1
4.36
นักเรียนกล๎าแสดงออก รู๎จักคิด และแก๎ป๎ญหาได๎
4
3.97
นักเรียนมีประสบการณ์ตรง รู๎จักคิดเป็น ทาเป็น และ
3
4.05
แก๎ป๎ญหาเป็น
นักเรียนมีความรับผิดชอบ และหมั่นฝึกฝนหาความรู๎
6
3.79
0.83
มาก
นักเรียนมีทักษะในการทางานเดี่ยวและการทางานรํวมกัน
5
3.95
0.79
มาก
นักเรียนเห็นประโยชน์จากการเข๎ารํวมกิจกรรม
2
4.30
0.76
มาก
คําเฉลี่ย
4.00
มาก
-ข๎อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให๎มากกวํานี้
- เป็นกิจกรรมที่ดีนักเรียนได๎แสดงออก
- ควรขยายเวลาในการแขํงขันมากขึ้น
7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
เนื่องจากชํวงระยะเวลาในการการดาเนินกิจกรรม มีกิจกรรมอื่นๆมากมาย จึงมีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมยังไมํได๎
ดาเนินการ
8. ข้อเสนอแนะ -

ลงชื่อ.......................................................................ผูร๎ ายงาน
(นางสาวเสาวนีย์ จิระสุทธิต์ ระกูล)
ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................
(นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กติ ติชัย)
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ลงชื่อ.......................................................................
(นายสมชัย ก๎องศักดิ์ศรี)
รองผู๎อานวยการกลุํมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ภาคผนวก
โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ผลการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
ที่
1

2

3

4.

5

6

7

8

9

10

รายการ
แขํงขันประดิษฐ์การ์ดวันพํอ
หัวข๎อ“My Beloved Father”
ระดับ ม.1
แขํงขันจัดบอร์ด
หัวข๎อ “King’s Royal
Projects” ระดับ ม.2
แขํงขันจัดบอร์ด
หัวข๎อ “King’s Royal
Projects” ระดับ ม.3
แขํงขันพูดสุนทรพจน์ หัวข๎อ
“King as Father”
ระดับ ม.ปลาย
แขํงขันประดิษฐ์การ์ดวันแมํใน
หัวข๎อเรื่อง My Beloved
Mother ระดับ ม.1
แขํงขันประดิษฐ์การ์ดวันแมํใน
หัวข๎อเรื่อง My Beloved
Mother ระดับ ม.2
แขํงขันประดิษฐ์การ์ดวันแมํใน
หัวข๎อเรื่อง My Beloved
Mother ระดับ ม.3
แขํงขันจัดบอร์ดวันแมํในหัวข๎อ
เรื่อง My Beloved Mother
ระดับ ม.4
แขํงขันจัดบอร์ดวันแมํในหัวข๎อ
เรื่อง My Beloved Mother
ระดับ ม.5
แขํงขันจัดบอร์ดวันแมํในหัวข๎อ
เรื่อง My Beloved Mother
ระดับ ม.6

รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1

ผู้ที่ได้รับรางวัล
เด็กหญิงอัจฉริยา ตระการไทย
เด็กชายศุภพล โคตรทม

ระดับชั้น
ม. 1/10
ม. 1/11

รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงพชรพร เมรัตน์
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

ม. 1/7

รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
นางสาวศศวรรณ ชนะเลิศกุญชร
นางสาวบุณยานุช ธรรมนาม

ม. 6/4
ม. 4/8

รองชนะเลิศอันดับ 2
ชมเชย
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาววชัญญา บุตรตะโยธี
นายวัชรสิทธิ์ วิจิตรพงษ์
เด็กหญิงวงแหวน ยามประโคน
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก๎ววิเศษ

ม. 4/6
ม. 5/6
ม. 1/10
ม. 1/11

รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงธนบงกช

ม. 1/7
ม. 2/2
ม. 2/2

รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงอัจฉริยา ตระการไทย
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์ ชุมจันทร์
เด็กหญิงพรชณัช รอดช๎าง

ม. 2/4
ม. 3/2
ม. 3/1

รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงนิจจารีย์ มาดี
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ม. 3/1

รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/9

รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

รองชนะเลิศอันดับ 2

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ชื่นนอก
มีพันธ์
แสนสนิท

ที่
11

12

13
14

15

16

รายการ
แขํงขันสะกดคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ (Spelling bee)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
แขํงขันสะกดคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ (Spelling bee)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แขํงขันร๎องเพลงภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
แขํงขันร๎องเพลงภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แขํงขันตอบป๎ญหา
ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น

แขํงขันตอบป๎ญหา
ภาษาอังกฤษ
(ASEAN QUIZ CHALLENGE)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1

ผู้ที่ได้รับรางวัล
เด็กชายนิธิทัต
จรรยคุณี
เด็กชายธนกร
สระไพ

ระดับชั้น
ม. 3/1
ม. 2/6

รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กชายธีรไนย
นายพงศธร
นายนลธวัช

ธาดาสีห์
เอี่ยมสอาด
อยูํชมวงษ์

ม. 1/8
ม. 5/1
ม. 5/6

รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ

นางสาวอภิญญา
เด็กหญิงถาวรีย์

แก๎วมณี
แสงมั่ง

ม. 6/8
ม. 3/7

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวศิรินภา
นางสาวอรวรา

พรหมพินิจ
คงโพธิ์

ม. 5/3
ม. 6/1

รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวจิตปุญญ
เด็กหญิงอภิษฎา
เด็กชายจิณภัค

เขียวแก๎ว
ลือคาหาญ
ฉัตรวีระสกุล

ม. 6/1
ม. 3/2
ม. 3/2

รองชนะเลิศอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชนะเลิศ

เด็กชายธาดา
เด็กชายอัครฑูต
เด็กชายธนกร
นายนฤทธิ์
นางสาววรรณิสา
นายภูธเนศ
นายธนโชติ
นายทศพล
นางสาวสรัลชนา
นางสาวกฤตพร
นายเขษมศักดิ์
นางสาวกชกร
นางสาวเจตพินิฐ

รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย

ขาวเกตุ
สรสิทธิ์
สระไพ
หอมนาน
เพิ่มพูน
เอราวัณ
ไชยสิทธิ์
ภิญโญบูรณ์
ทองอํอน
แซํอึ้ง
หวังสุด
เคหะเรืองรอง
ตั้งจิตรเจริญ

ม. 2/6
ม. 1/1
ม. 1/4
ม. 6/9
ม. 6/9
ม. 6/4
ม. 6/4
ม. 5/1
ม. 5/1
ม. 6/2
ม. 6/2
ม. 5/1
ม. 5/1

แขํงขันสะกดคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling bee)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น

แขํงขันสะกดคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling bee)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แขํงขันร๎องเพลงภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น

แขํงขันร๎องเพลงภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ
เสริมสร๎างบุคคลแหํงการเรียนรู๎
กิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรูก๎ ับเจ๎าของภาษา
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
ข๎อที่ 3 ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนา
ตนเองอยํางตํอเนื่อง
สนองกลยุทธ์ สพม.2
ข๎อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรและ
สํงเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด๎าน คุณภาพผู๎เรียน มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.1,3.2,3.3,3.4
ตัวบ่งชี้ สมศ.
( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์( ) มาตรการสํงเสริม ตัวบํงชี้ที่ 3.1,3.2
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ นางสาวอรวรรยา ภาคคา และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
1. หลักการและเหตุผล
ความเจริญเติบโตด๎านเทคโนโลยี สังคม และเศรษฐกิจในป๎จจุบัน ทาให๎เกิดการติดตํอสื่อสารที่เข๎าสูํยุคของ โลกที่ไร๎
พรมแดนมากขึ้น การที่มนุษย์ต๎องติดตํอสื่อสารจาเป็นต๎องมีการใช๎ “ภาษา” เพื่อการสื่อสารกันได๎ทั่วโลก ในปีพ.ศ.2558 ซึ่งเป็น
เปูาหมายของการเป็น “ประชาคมอาเซียน” ของกลุํมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ นับได๎วํา เป็นอนาคตที่ประเทศสมาชิก
ต๎องมีการเตรียมคนที่มีคุณภาพให๎กับสังคมประเทศของตน เพื่อความเป็นอยูํ เพื่อความอยูํรอด เพื่อการแขํงขันและเพื่อการมี
โอกาสที่ดีกวําในสังคมประชาคมอาเซียน
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต มีความตระหนักและเห็นความสาคัญของการเตรียมคน
สาหรับโลกอนาคตที่ต๎อ งมีการสื่อสารกับโลกภายนอกมากขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียมคนสาหรับประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตในฐานะที่เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงได๎มีการพัฒนาคุณภาพผูเ๎ รียนในด๎าน
การใช๎ภาษาตํางประเทศทั้งด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร โดยนาบุค ลากรทั้งครูและนักเรียนไปศึกษาดูงานตํางประเทศบํอยครั้ง
และมุํงเน๎นการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน และกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่มุํงเน๎นให๎นักเรียนสามารถใช๎
ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎เป็นสาคัญ ด๎วยเหตุผลดังกลําว ในปีงบประมาน 2558 นี้ กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศจึงเห็นสมควร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับเจ๎าของภาษา ซึ่งเป็นกิจกรรมตํอเนื่องมาทุกปี โดยผลัดกัน
เป็นเจ๎าภาพต๎อนรับ ระหวํางสองโรงเรียน คือโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ประเทศไทย และ โรงเรียน Kingsbridge Community
College เมือง Devon ประเทศอังกฤษเพื่อสนองตํอนโยบายการสอนภาษาตํางประเทศสนองตํอหลักสูตรและจุดประสงค์การ
เรียนรู๎รายวิชาตํางประเทศ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให๎ทั้งครูและนักเรียนสามารถฝึกการใช๎ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง โดยนา
ผลการประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข๎อเสนอแนะตลอดจนป๎ญหาที่พบในการดาเนินกิจกรรมในปีที่ผํานมา
มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให๎กจิ กรรมดาเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว๎ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ๎มกันที่ดี และเน๎นในเรื่องของความรู๎คูํคณ
ุ ธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ครูและนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎มีโอกาสฝึกการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับเจ๎าของภาษาโดยตรง

2.2 เพื่อให๎ครูและนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎เรียนรู๎และมีประสบการณ์ตรงทางด๎านเนื้อหา ภาษาและ
วัฒนธรรมของคนอังกฤษและนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับเจ๎าของภาษาระดับมากที่สดุ
4. ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
4.1 ด้านปริมาณครูและนักเรียน จานวน 20 คน ที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎มีโอกาสฝึกการใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อการ
สื่อสารกับเจ๎าของภาษาโดยตรง
4.2 ด้านคุณภาพครูและนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎เรียนรูแ๎ ละมีประสบการณ์ตรงทางด๎านเนื้อหา ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาดียิ่งขึ้น
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ได๎ตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับเจ๎าของภาษา
นักเรียนจานวน - คน
เจ๎าของภาษา
ครู จานวน - คน
ความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ( N = - )
ระดับความพึงพอใจ = 5. งบประมาณ
ที่
1.

งาน/โครงการ/
กิจกรรม
คําวัสดุอุปกรณ์

ได๎รับจัดสรร
อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ

บริหารโครงการแล๎ว
อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ

คงเหลือ
อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ

2. คําใช๎สอย
100,000
100,000
6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
จานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น เป็นนักเรียน....-......คน ครู....-......คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
รายการ
ที่
ลาดับที่ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
คุณภาพ
1 มีการเผยแพรํประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
2 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
3 มีโอกาสฝึกการใช๎ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารกับเจ๎าของภาษา
โดยตรง
4 กล๎าแสดงออก รู๎จักคิด และแก๎ปญ
๎ หาได๎
5 รู๎จักคิดเป็น ทาเป็น และแก๎ปญ
๎ หาเป็น
6
7
8
9

มีประสบการณ์ตรงทางด๎านเนื้อหา ภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศอังกฤษ และนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
สามารถปรับตัว และใช๎ชีวิตในสิ่งแวดล๎อมใหมํๆทั้งตัวบุคคลและ
สถานที่
ประโยชน์จากการเข๎ารํวมกิจกรรม
ความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม
คําเฉลี่ย

-ข๎อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น

7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
เนื่องจากครูผดู๎ ูแลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับเจ๎าของภาษาของโรงเรียน Kingsbridge Community College ได๎
เกษียณอายุราชการ และทางโรงเรียน Kingsbridge Community College ไมํสามารถหาครูมาดูแลโครงการนีต้ ํอได๎ จึงสํงผลให๎
ไมํสามารถดาเนินโครงการนีไ้ ด๎
8. ข้อเสนอแนะ ลงชื่อ.......................................................................ผูร๎ ายงาน
(นางสาวอรวรรยา ภาคคา)
ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................
(นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กติ ติชัย)
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ลงชื่อ.......................................................................
(นายสมชัย ก๎องศักดิ์ศรี)
รองผู๎อานวยการกลุํมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ
เสริมสร๎างบุคคลแหํงการเรียนรู๎
กิจกรรม
ละครเวทีภาษาอังกฤษ
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข๎อที่ 3 ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด๎ ๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ข๎อที่1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรและสํงเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด๎านคุณภาพผู๎เรียน มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.1,3.2,3.3,3.4
มาตรฐานที6่ ตัวบํงชี้ที่ 6.1,6.2,6.3
ตัวบ่งชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์( ) มาตรการสํงเสริม ตัวบํงชี้ที่5 (ตัวบํงชี้ยํอยที่ 5.8)
ตัวบํงชี้ที่ 3 (3.1,3.2) และ ตัวบํงชี้ที่ 4 (4.1,4.2)
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมสาระการเรียนรู๎ ภาษาตํางประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ นางสาวอรวรรยา ภาคคา และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
มิถุนายน 2557 - กันยายน 2558
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
1. หลักการและเหตุผล
การแขํงขันแสดงละครภาษาอังกฤษระดับ ม.ปลาย มีวตั ถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษโดย
การนาภาษาอังกฤษไปใช๎ในการแสดง ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการทางานเป็นทีมโดยให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎วางแผนการ
ดาเนินการทั้งหมด
วิธีการแขํงขันเริ่มโดยการแบํงผู๎เข๎าแขํงขันเป็นทีม โดยคัดตัวผู๎แสดงจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยเน๎นการ
ทางานแบบมีสํวนรํวมที่แสดงให๎เห็นถึงความรํวมมือรํวมใจรักใครํสามัคคีของนักเรียนและที่สาคัญอยํางยิ่งเพื่อเตรียมความพร๎อม
พัฒนานักเรียนและคัดเลือกนักเรียนผู๎มีความสามารถโดดเดํนนาไปฝึกฝนในฐานะตัวแทนโรงเรียนเพือ่ รองรับการแขํงขันภายนอก
โรงเรียนซึ่งมีการแขํงขันกันอยํางตํอเนื่องในระดับเขตพื้นที่ ระดับภูมภิ าคและระดับประเทศที่มีการจัดแขํงขันทุกปี ด๎วยเหตุผล
ดังกลําว กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศจึงเห็นสมควรจัดจัดการแขํงขันแสดงละครภาษาอังกฤษระดับ ม.ปลาย ไว๎ใน
กลุํมสาระฯ เพื่อสนองตํอนโยบายการสอนภาษาตํางประเทศ สนองตํอ หลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรูร๎ ายวิชาตํางประเทศ
นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มพูนความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให๎แกํครูอยํางมีประสิทธิภาพ และเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
กิจกรรมดังกลําวได๎รับความสนใจ และยอมรับทั้งจากผู๎ปกครองและตัวนักเรียนเอง
กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศจึงจัดกิจกรรมนี้อกี เพื่อสนองตอบความต๎องการของทั้งครูและผู๎เรียนให๎มาก
ยิ่งขึ้นโดยนาผลการประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข๎อเสนอแนะตลอดจนป๎ญหาที่พบในการดาเนินกิจกรรมในปีที่ผํานมา
มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให๎กจิ กรรมดาเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว๎ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ๎มกันที่ดี และเน๎นในเรื่องของความรู๎คูํคณ
ุ ธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎นักเรียนระดับ ม.ปลาย ที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎ฝึกฝนทักษะการสื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษโดยการนา
ภาษาอังกฤษไปใช๎ในการแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ
2.2 เพื่อให๎นักเรียนระดับ ม.ปลายที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎เรียนรู๎และมีประสบการณ์ตรงทางด๎านเนื้อหา ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาโดยได๎ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์การทางานเป็นทีมและกล๎าแสดงออก

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมละครเวทีภาษาอังกฤษ
4. ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ได๎ตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กิจกรรม ละครเวทีภาษาอังกฤษ
นักเรียน 320 คน
นักเรียน ที่เข๎ารํวม
ปรับรูปแบบกิจกรรมจากละครเวทีภาษาอังกฤษ
(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) กิจกรรมได๎เรียนรู๎
เป็นละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
ครู 4 คน
และมีประสบการณ์
ตรงทางด๎านเนื้อหา
ภาษาและ
วัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา
ความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ( N = 309 )
ระดับความพึงพอใจ
มาก = 4.43
5. งบประมาณ
ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมที่ 1 ดาเนินกิจกรรม
คําวัสดุอุปกรณ์การแสดง
1. ผ๎าฝูายสาหรับทาฉาก
จานวน 80 เมตร (ห๎องละ20
เมตร)

ได๎รับจัดสรร
อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ

บริหารโครงการแล๎ว
คงเหลือ
อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ

4,000
1,000

2. สีอะครีลิค 5 กระป๋อง
5,000

5,000

5,000

หมายเหตุ:………………………………………………………………………….
6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
จานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น .......309......คน เป็นนักเรียน....305.....คน
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผู๎ปกครอง/...................จานวน............4.........คน
รายการ
อันดับ
S.D.
X
1.เนื้อเรื่องละครสั้นภาษาอังกฤษมีความนําสนใจ สนุกสนาน
1
4.60 0.81
2.บทบาทการแสดง ตัวแสดง มีความเหมาะสม
7
4.35 0.76
3.นักเรียนได๎รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและมีความ
2
4.53 0.64
เข๎าใจภาษาอังกฤษจากการทากิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ
มากยิ่งขึ้น
4.นักเรียนมีความสนใจภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหลังจากได๎กิจกรรม
6
4.36 0.72
ละครสั้นภาษาอังกฤษ
5.นักเรียนได๎พัฒนาทักษะในการทางานเป็นทีม
3
4.49 0.71
6.นักเรียนได๎รับมิตรภาพและความสามัคคีการทากิจกรรม
4
4.40 0.70
7.นักเรียนได๎รับประโยชน์ในการรํวมกิจกรรมนี้
8
4.33 0.72
8.ควรจัดกิจกรรมนี้อีกในปีถัดไป
5
4.37 0.71
รวม
4.43

ระดับคุณภาพ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรและชํวงเวลาในการจัดกิจกรรมของนักเรียน จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให๎
เหมาะสม
8. ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ.......................................................................ผูร๎ ายงาน
(นางสาวอรวรรยา ภาคคา)
ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................
(นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กติ ติชัย)
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ลงชื่อ.......................................................................
(นายสมชัย ก๎องศักดิ์ศรี)
รองผู๎อานวยการกลุํมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ภาคผนวก
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรมละครเวทีภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ผลการแข่งขันละครสัน
้
ภาษาอังกฤษ

ที่
1

เรื่อง
She’s inspiration

ห้อง
ม. 5/1

2

A mixed-up fairy tale

ม. 5/1

3

Cinderella

ม. 5/1

4

Into the wood

ม. 5/1

5

Love me louder

ม. 5/2

6

This is love

ม. 5/2

7

Homie

ม. 5/2

8

The edge of edo

ม. 5/2

9

The secret of room 5/3

ม. 5/3

10

Crazy little thing called love

ม. 5/3

11

The little pigs

ม. 5/3

12

Jack and the beanstalk

ม. 5/4

13

Prince in the dream

ม. 5/4

14

Pen-Tor

ม. 5/4

15

Cinderella

ม. 5/4

16

Land of the dead

ม. 5/5

17

Little love

ม. 5/5

18

My house

ม. 5/5

19

Friends

ม. 5/5

20

Into the doom day

ม. 5/6

21

Cinderella

ม. 5/6

ผลการแข่งชัน

รองชนะเลิศอันดับ 2

22
ที่
23

News Report

ม. 5/6
เรื่อง

ผลการแข่งชัน

The Maze

ห้อง
ม. 5/6

24

Snow white

ม. 5/8

รองชนะเลิศอันดับ 1

25

Music Gang

ม. 5/8

26

Count down

ม. 5/8

27

The immoral scripture

ม. 5/8

28

Three little pigs

ม. 5/9

29

Fifty shades of gay

ม. 5/9

ชนะเลิศ

ภาพกิจกรรมละคร
เวทีภาษาอังกฤษ
Fifty shades of gay
มัธยมศึกษาปีที่ 5/9

Snow white
มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

Cinderella
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ
เสริมสร๎างบุคคลแหํงการเรียนรู๎
กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนโดยเจ๎าของภาษา
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและสํงเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรและสํงเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด๎านมาตรฐานการจัดการศีกษา มาตรฐานที่ 5 ตัวบํงชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ สมศ.
() พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการสํงเสริม ตัวบํงชี้ที่ 5.
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางนลินพร สมสมัย นางเกษรา ก๎องศักดิ์ศรี และนางสาวอุษา นะแนํงน๎อย
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่มุํงเน๎นให๎นักเรียนสามารถใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ตําง ๆ ได๎เป็นสาคัญ โดยมุํงเน๎นให๎นักเรียนได๎ฝึกทักษะการฟ๎ง พูด อําน และเขียนได๎ครบถ๎วน ด๎วยเหตุผลดังกลําว
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศ โดยเจ๎าของภาษาขึ้นเพื่อ
สนองตํอนโยบายการสอนภาษาตํางประเทศ สนองตํ อหลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู๎รายวิชาตํางประเทศ อีกทั้งเพื่อเปิด
โอกาสให๎นักเรียนสามารถฝึกการใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ์จริงและได๎ฝึกกับเจ๎าของภาษาโดยตรงนอกจากนี้ยังสามารถ
เพิ่มพูนความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให๎แกํครูอยํางมีประสิทธิภาพ และเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ กิจกรรมดังกลําวได๎รับ
ความสนใจ และยอมรับทั้งจากผู๎ปกครองและตัวนักเรียนเอง และจากผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ จึงจัดกิจกรรมนี้อยํางตํอเนื่อง เพื่อสนองตอบความต๎องการของผู๎เรียนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ๎มกันที่ดี และเน๎นในเรื่องของความรู๎คูํคุณธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎นักเรียนได๎มีโอกาสฝึกการใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อการสื่อสารกับเจ๎าของภาษาโดยตรง
2.2 เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรูแ๎ ละมีประสบการณ์ตรงทางด๎านเนื้อหาภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาตํางประเทศได๎
4. ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
4.1 ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตร๎อยละ 100 เข๎ารํวมกิจกรรม
4.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนมีความสนใจและความสามารถในการใช๎ภาษาตํางประเทศในการสื่อสารกับเจ๎าของภาษา
ได๎ดีขึ้น นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนาอยํางตํอเนื่อง

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ได๎ตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนจานวน 100 %ของ นักเรียนสามารถสื่อสาร
โรงเรียน
ภาษาตํางประเทศได๎
95%

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยเจ๎าของภาษา

ความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ( N = 513 คน)

ระดับความพึงพอใจ
มาก = 3.83

5. งบประมาณ
งาน/
ที่ โครงการ/
กิจกรรม
1 การจัดการ
เรียนการ
สอนโดย
เจ๎าของ
ภาษา

ได้รับจัดสรร
อุดหนุน
บ.กศ.

อื่น ๆ

บริหารโครงการแล้ว
อุดหนุน
บ.กศ.
อื่น ๆ

1,217,640

คงเหลือ
อุดหนุน บ.กศ.

1,217,640

หมายเหตุ:………………………………………………………………………….
6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
จานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น 513 คน เป็นนักเรียน 500 คน
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผู๎ปกครอง จานวน 13 คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
รายการ
ลาดับที่ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
2
1. นักเรียนได๎ฝึกทักษะภาษาตํางประเทศกับเจ๎าของภาษา
3.97
0.79
มาก
5
2. นักเรียนได๎เรียนรู๎และมีประสบการณ์ตรง ด๎านภาษาและ
3.82
0.86
มาก
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
8
3. นักเรียนเข๎าใจบทเรียนที่ครูตํางชาติสอน
3.66
0.89
มาก
3
4. นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
3.91
0.90
มาก
4
5. นักเรียนได๎พัฒนาทักษะภาษา เพิ่มขึ้น
3.88
0.89
มาก
7
6. เทคนิคการสอนของครูตาํ งชาติ
3.74
0.98
มาก
9
7 .การใช๎สื่อการเรียนรู๎ประกอบการเรียนของครูตํางชาติ
3.58
1.01
มาก
6
8. เอกสารเนื้อหาประกอบการเรียนรู๎
3.77
0.94
มาก
1
9. นักเรียนเห็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมนี้
4.16
0.91
มาก
คําเฉลี่ย
3.83
มาก
-ข๎อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน 8. ข้อเสนอแนะ -

อื่นๆ

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎รายงาน
(นางนลินพร สมสมัย)
ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................
(นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กติ ติชัย)
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ลงชื่อ.......................................................................
(นายสมชัย ก๎องศักดิ์ศรี)
รองผู๎อานวยการกลุํมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ภาคผนวก
โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ครูต่างชาติในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษา
ที่
1

ชื่อ – นามสกุล
Mrs.Theresa Madlambayan

รายวิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1-2
ภาษาอังกฤษฟ๎ง-พูด 1-2
ภาษาอังกฤษอําน-เขียน 1-2

ม. 1
ม. 4/4 - 4/8
ม. 4/1 - 4/3, 4/9

2

Mr. Eduardo A. Domingo Jr.

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3-4
ภาษาอังกฤษฟ๎ง-พูด 3-4
ภาษาอังกฤษอําน-เขียน 3-4

ม. 2
ม. 5/4 -5/8
ม. 5/1 - 5/3, 5/9

3

Mr. Oscar M. Malicad Jr

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5-6
ภาษาอังกฤษฟ๎ง-พูด 5-6
ภาษาอังกฤษ 5-6

ม. 3
ม. 6/4 -6/8
ม. 6/1 - 6/3, 6/9

4

Ms.Liang Xin

ภาษาจีนทั่วไป 1-2
ภาษาจีนทั่วไป 3-4
ภาษาจีนทั่วไป 5-6
ภาษาจีน 1-2
ภาษาจีน 3-4
ภาษาจีน 5-6

ม. 1/1
ม. 2/1
ม. 3/1, 3/9 -3/10
ม. 4/8
ม. 5/8
ม. 6/8

5

Mr. Sébastien Vimond

ภาษาฝรั่งเศส 1-2
ภาษาฝรั่งเศส 3-4
ภาษาฝรั่งเศส 5-6

ม. 4/6
ม. 5/6
ม. 6/6

6

Mr. Tsutomu Matsuhashi

ภาษาญี่ปุน 1-2
ภาษาญี่ปุน 3-4
ภาษาญี่ปุน 5-6

ม. 4/6
ม. 5/6
ม. 6/6

PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Mrs. Theresa Z. Madlambayan

ห๎อง

English Teacher
School Activities
Spelling Bee Competition 2015
- I was one of the judges
- Prepared the words/ vocabularies
for the students to be use in the contest proper.
Open House
Speech Competition
(Participants from other schools)
 I was one of the judges for this
competition. The Topic was news and current events

Stage Play
 Students plays different kind of
roles like Aladdin..etc
 I was one of the judges

Eduardo
Bachelor
Master
Doctor
Lecturers

Arabe Domingo Jr.
of Secondary Education
of Arts in Education
of Philosophy
and Speakers of Seminars

Received my temporary teachers license from the Ministry of Education Thailand and hopefully this year I can take
my THAI CULTURE seminar so that I can process my permanent teachers license from Ministry of Education.
OBSERVATIONS AND SUGGESTIONS:
My observations and suggestions in my class for M2 and M5 I suggest to give them some words to pronounce in every
class hours. Because they have the difficulties to pronounce such words and unfamiliar simple words more on motivating
them to speak in front of the class or rather than to communicate with their school mates so that in this way they learn to
practice more on talking and communicating with others. Give them simple words to pronounce and give the meaning for
about 10 minutes so that every meeting we have there are things to ponder and the following week they have to review
such words to pronounce.
ACTIVITIES:

In my M5 class I asked them to make a television commercial and record it on CD and use English as their medium of
language. Some of them are good in deliberating or presenting their works but some of them also are ashamed in speaking
in English. So next semester I will encourage more my students to speak and to communicate well, maybe I will try the
news reporting, interview portion in applying for a job, selling some products and doing some commercial so that in this
sense they learn to speak and communicate in English as their medium language.
SPELLING BEE CONTEST
One of judges for senior and junior high school

Mr. OSCAR MALICAD JR.
ESL Instructor
EDUCATION
 Graduated last March 2014 with the degree of Bachelor of Science in Education Major in English under the Extended
Tertiary Education Accreditation Program (ETEAP) in the Philippines.
An online post-graduate accreditation program launched by the Commission on Higher Education, Philippines;
offered to all 4-year graduate professionals.
 Acquired the Thai license as a Professional Teacher in Thailand under the jurisdiction of the Ministry of Education.

SCHOOL ACTIVITIES
 Annual Speech Competition
-Was part of the panel of judges for the yearly speech competition
open for levels M.4- M.6 students.
-The topic was Father’s day; students prepared their respective
speeches talking about their fathers.

 Student’s Stage Play
-Had given advice to students regarding their accents and
pronunciations and checked their scripts for editing.
-was part of the panel of judges.
-

 Spelling Bee
-Prepared the vocabularies to be used in the contest.
-Was part of the panel of judges and served as a speaker for the senior
high school level.

以下是本人的工作情况
教学生包饺子。今年春节二月十九号的时候，我包饺子示范给老师和学生看，让她们在学
习包饺子的过程中了解和学习中国传统习俗和文化。每年春节中国人都会吃饺子，因为饺子的
形状很像古代的元宝，吃了饺子就象征着招财进宝，所以人们一直保持着这样的传统习俗。

สอนนักเรียนทาเกี๊ยวเพื่อสาธิตในกิจกรรมวันตรุษจีน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

2015 年 2 月 13 号，我带学生去蓝实大学参加话剧比赛，我们参赛的话剧是《三国演义》 。参
赛之前由我组织学生排练话剧的背景，人物及剧情，然后教他们台词，最后再协助他们排剧，
通过排练话剧，学生加深了对中国历史的了解，进一步提高了口语表达能力，同时培养了团结
合作的能力。虽然这次只拿到了第四名，但是不会影响我下次拿第一名的决心，我会更加努力
，争取下次拿第一名。

ฝึกซ๎อมนักเรียนไปแขํงภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 13 กุมภาพันธ์

2558

2015 年 2 月 26 日，在我校举办
open house 活动，我们外语系有练写
毛笔字、日本许愿条、英语角等游戏。
我作为一名汉语外语老师，示范写毛笔字
给老师和学生是我的职责所在，让他们知道
如何握毛笔，如何才能写出漂亮的毛笔字，使
他们从中了解中国文化，从而对中国文化更感兴趣。

สาธิตการเขียนพูํกันจีนในงาน open house โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต วันที่ 26 มกราคม

2558

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ เสริมสร๎างบุคคลแหํงการเรียนรู๎
กิจกรรม
English One Day Camp
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรและสํงเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด๎านมาตรฐานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 10 ตัวบํงชี้ที่ 10.3
ตัวบ่งชี้สมศ. () พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ () มาตรการสํงเสริม ตัวบํงชี้ที่ 3,4 ตัวบํงชี้ยํอยที่ 3.2 , 4.1 ,4.2
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางเกษรา ก๎องศักดิ์ศรี และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
19 ธันวาคม 2557
สถานทีจ่ ัดกิจกรรม
มินิสยาม และตลาดน้าสี่ภาค พัทยา จ.ชลบุรี
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎ที่สอดคล๎องกับแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู๎
ความต๎องการของผู๎เรียนและสังคมป๎จจุบัน โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นสาคัญ เน๎นการสํงเสริม
บรรยากาศการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการตําง ๆ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนกล๎าแสดงออก เรียนรู๎ถึงวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา ใช๎ภาษา
เพื่อการสื่อสาร ประกอบด๎วยทักษะในการฟ๎ง พูด อําน และเขียน เพื่อใช๎ในการดารงชีพและการศึกษาตํอ การดารงชีวิต
อยูํรํวมกับผู๎อื่น การดูแลและการชํวยเหลือซึ่งกันและกันและจากผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมที่ผํานมา
อยูํในระดับดี กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศจึงเห็นสมควรที่จะจัดกิจกรรม English One Day Campขึ้นอีกโดยนา
ผลการประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข๎อเสนอแนะตลอดจนป๎ญหาที่พบในการดาเนินกิจกรรมในปีที่ผํานมา นามา
พัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให๎กิจกรรมดาเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเปูา หมายที่ตั้งไว๎ด๎วยเล็งเห็นวํากิจกรรมนี้มี
ประโยชน์ตํอผู๎เรียน นักเรียนสามารถทากิจกรรมตามความถนัดและแสดงออกถึงความสามารถของแตํละบุคคล และยังได๎
แสดงออกถึงความสามารถทางด๎านภาษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ๎มกันที่ดี
และเน๎นในเรื่องของความรู๎คูํคุณธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาความรู๎ทกั ษะทางภาษาอังกฤษให๎แกํนักเรียน
2.2 เพื่อสํงเสริมความรูท๎ างด๎านวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
2.3 เพื่อให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงในการใช๎ภาษาอังกฤษ
2.4เพือ่ ให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงในการดารงชีวิตรํวมกับผู๎อื่น
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.1 นักเรียนได๎รับการสํงเสริมให๎ได๎รับความรู๎ด๎านวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
3.2 นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงในการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารจากแหลํงเรียนรู๎ที่กาหนด
3.3 นักเรียนได๎รับประสบการณ์ในการดารงชีวิตรํวมกับผู๎อื่น
3.4นักเรียนมีศักยภาพในการเป็นพลเมืองชาติและพลเมืองโลกด๎วยความเข๎าใจจากการเข๎ารํวมกิจกรรม
4. ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
4.1 ด้านปริมาณนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 ห๎อง 6 และห๎อง 8 ทุกคนจานวน 274 คน ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมครั้งนี้

4.2 ด้านคุณภาพนักเรียนร๎อยละ 100 เข๎ารํวมกิจกรรมและสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดริเริม่ สร๎างสรรค์ คิดไตรํตรอง มีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ รักการเรียนรู๎พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องและ
สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ได๎ตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กิจกรรมEnglish One Day Camp
นักเรียนจานวน 274 คน นักเรียนสามารถเข๎ารํวม
ครู 6 คน
กิจกรรม English One
Day Camp อยํางพึง
พอใจ ได๎เรียนรู๎ทักษะ
ทางภาษาอังกฤษและ
ทราบแหลํงทํองเทีย่ วที่มี
ชื่อเสียงทั้งในและ
ตํางประเทศ
ความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ( N = 280)
ระดับความพึงพอใจ
มาก = 4.02
5. งบประมาณ
ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม
1 คําวัสดุ
2 คําใช๎สอย

ได๎รับจัดสรร
บริหารโครงการแล๎ว
คงเหลือ
อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ
เรียน
เรียน
ฟรี
ฟรี
15ปี
15ปี

หมายเหตุ:………………………………………………………………………….
6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
จานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น 280 คน เป็นนักเรียน 274 คน ครูจานวน 6 คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
รายการ
ลาดับที่ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.กิจกรรมที่จดั พัฒนาความรู๎และทักษะทางภาษาอังกฤษ
2.กิจกรรมสํงเสริมความรู๎ดา๎ นวัฒนธรรมกับเจ๎าของภาษา
3.นักเรียนได๎รับประสบการณ์ในการทางานเป็นกลุมํ
4.สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
5.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม
6.ความพึงพอใจในกิจกรรมนี้
7.ควรจัดกิจกรรมนีต้ ํอไป
คําเฉลี่ย

3
4
2
6
7
4
1

4.00
3.98
4.08
3.95
3.81
3.98
4.34
4.02

0.98
0.93
0.90
1.05
1.08
2.14
0.77

ระดับ
คุณภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
1.อากาศคํอนข๎างร๎อน
2. รถที่ใช๎เดินทางควรเป็นรถปรับอากาศ
3. สถานที่จัดกิจกรรมคํอนข๎างคับแคบ
4. มีการสื่อสารกับชาวตํางชาติน๎อย
8. ข้อเสนอแนะ
ควรเปิดโอกาสให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการหาสถานที่จัดกิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................ผู๎รายงาน
(นางเกษรา ก๎องศักดิ์ศรี)
ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................
(นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย)
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ลงชื่อ.......................................................................
(นายสมชัย ก๎องศักดิ์ศรี)
หัวหน๎ากลุํมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ภาคผนวก
โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม English One Day Camp
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ เสริมสร๎างบุคคลแหํงการเรียนรู๎
กิจกรรม วันคริสต์มาส
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ข๎อที่ 3 ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนือ่ ง
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ข๎อที่ 1พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรและสํงเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด๎านคุณภาพผู๎เรียน 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 ตัวบํงชี้ที่ 3.1,3.2
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางทิพย์จันทร์ หงษา และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ระบุวําการจัดการศึกษาต๎องถือวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถและ
จะต๎องจัดการศึกษาให๎สอดคล๎ องกับความถนัด ความสนใจของผู๎เรียน เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็น
แก๎ป๎ญหาเป็น สถานศึกษามีหน๎าที่จัดการศึกษาเพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต
การเรียนการสอนภาษาตํางประเทศ จาเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องเรียนรู๎วัฒนธรรมและประเพณีตํ างๆ ของเจ๎าของภาษา
ควบคูํกันไป เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎ที่สอดคล๎องกับแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน และกระบวนการจัดการ
เรียนรู๎ ความต๎องการของผู๎เรียน และสังคมป๎จจุบัน โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นสาคัญ เน๎นการ
สํงเสริมบรรยากาศการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการตําง ๆ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนกล๎าแสดงออก สํงเสริมการเรียนรู๎ถึงวัฒนธรรมประเพณี
ของเจ๎าของภาษา ดังนั้นในวันที่ 25 ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคริสต์มาส และชาวคริสต์ถือวําเป็นวันสาคัญในฐานะวันประสูติของ
พระเยซู ทุกประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์มักจะจัดเทศกาลเฉลิมฉลองอยํางยิ่งใหญํ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
มีความตระหนักและเห็นความสาคัญของวันดังกลําว และเพื่อให๎นักเรียนได๎เกิดการเรียนรู๎ถึงวัฒนธรรมประเพณีสากลอีกทั้ง
เป็นการบูรณาการความรู๎ด๎านตําง ๆ และสํงเสริมให๎การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
และจากผลแบบสรุปความพึงพอใจในกิจกรรมที่ผํานมาอยูํในระดับดี กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ จึงเห็นสมควร
จัดกิจกรรมนี้ โดยมีการจัดประกวดแขํงขันทางด๎านภาษาที่หลากหลาย จัดนิทรรศการ กิจกรรมการแสดงตํางๆ เพื่อพัฒนา
คุณ ภาพผู๎ เ รี ย นให๎ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในฐานะพลเมือ งและพลโลกโดยน าผลการประเมิ น กิ จ กรรม ระดั บ ความพึ งพอใจ
ข๎อเสนอแนะตลอดจนป๎ญหาที่พบในการดาเนินกิจกรรมในปีที่ผํานมา มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให๎กิจกรรมดาเนินไป
ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว๎โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ๎มกันที่ดี
และเน๎นในเรื่องของความรู๎คูํคุณธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ครูและนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมและได๎เรียนรู๎วัฒนธรรมประเพณีของเจ๎าของภาษา
2.2 เพื่อให๎นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎แสดงความสามารถทางภาษา
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ครูและนักเรียนทีเ่ ข๎ารํวมกิจกรรมวันคริสต์มาสมีความพึงพอใจตํอการจัดกิจกรรมตํางๆ ได๎เรียนรู๎วัฒนธรรมประเพณี
วันคริสต์มาส
4. ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
4.1 ด้านปริมาณนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตร๎อยละ 100 เข๎ารํวมกิจกรรม
4.2 ด้านคุณภาพนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมโรงเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
มีความคิดสร๎างสรรค์ คิดไตรํตรอง มีวิสัยทัศน์มีทักษะในการทางาน รักการทางาน และสามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ได๎ตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กิจกรรม วันคริสต์มาส
นักเรียนจานวน 668 คน นักเรียนสามารถเข๎า
ครู 22 คน
รํวมกิจกรรมวัน
คริสต์มาสอยํางพึง
พอใจ ได๎เรียนรู๎
วัฒนธรรมประเพณีวัน
คริสต์มาส
ความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ( N = 780 )
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด = 4.57
5. งบประมาณ
ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม
1 วันคริสต์มาส

ได๎รับจัดสรร
อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ
6000
-

บริหารโครงการแล๎ว
คงเหลือ
อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ
5,950
50
-

หมายเหตุ:…………………………-…………………………………………….
6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
จานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น 780 คน เป็นนักเรียน จานวน 668 คน ครู จานวน 22 คน
รายการ
อันดับ
S.D.
ระดับคุณภาพ
X
1. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
2. พิธีกรดาเนินรายการและการประชาสัมพันธ์
3. กิจกรรมการแสดงนําสนใจ
4. กิจกรรมนิทรรศการที่จัดชํวยพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ
5. การออกร๎านคริสต์มาสFair
6. ทํานได๎รับความรูเ๎ กี่ยวกับไปวันคริสต์มาสจากการเข๎าชมนิทรรศการ
7. การประกวดประดับต๎นคริสต์มาส
8. การประกวดต๎นคริสต์มาสแบบพอเพียง
9. การจัดร๎านคริสต์มาส Magic Cafe
10. ควรจัดกิจกรรมนี้ในปีถัดไป
คําเฉลี่ย
ข๎อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
1. สถานที่คับแคบ ควรจัดกิจกรรมให๎ได๎มากกวํานี้
2. ควรเพิ่มปริมาณอาหารที่จาหนําย
3. ควรขยายพื้นที่ของนิทรรศการ ควรเพิ่มเนื้อหาให๎มากกวํานี้
4. ควรให๎เวลาในการทากิจกรรมมากกวํานี้

2
1
3
9
3
6
5
8
7
2

4.62
4.69
4.58
4.50
4.58
4.55
4.56
4.51
4.54
4.62
4.57

0.70
0.56
0.73
0.88
0.69
0.85
0.73
0.76
0.84
0.70

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
8. ข้อเสนอแนะ
-

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎รายงาน
(นางทิพย์จันทร์ หงษา)
ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................
(นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กติ ติชัย)
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
ลงชื่อ.......................................................................
( นายสมชัย ก๎องศักดิ์ศรี )
หัวหน๎ากลุํมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ภาคผนวก
โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
กิจกรรมวันคริสต์มาส
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ผลการแข่งขันกิจกรรมวันคริสต์มาส
ที่
1
2

1.

รายการ
การประกวดการ
ประดับต๎นคริสต์มาส
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การประกวดประดิษฐ์
ต๎นคริสต์มาสแหํงความพอเพียง
(Sufficiciency X’mas)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

ผู้ที่ได้รับรางวัล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

กิจกรรมวันคริสต์มาส
วันที่ 25 ธันวาคม2557
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ประธานในพิธี

อ. นิภาพรรณ กล่าวรายงาน

ท่านผู้อานวยการกล่าวเปิดงาน

พิธีกรสาวสุดเก๋

การแสดงของนักเรียน

ซุ้มนิทรรศการและการออกร้าน

ร้าน Christmas Magic Cafe

ภาพแห่งความประทับใจ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ เสริมสร๎างบุคคลแหํงการเรียนรู๎
กิจกรรม นานักเรียนศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและสํงเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู๎
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ข้อที1่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรและสํงเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด๎านผู๎เรียน มาตรฐานที่ 3 ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด๎ ๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎
และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบํงชี้พื้นฐาน ตัวบํงชี้ที่ 3 (ตัวบํงชี้ยํอยที่ 3.1 และ 3.2)
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอรวรรยา ภาคคา
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
สถานทีจ่ ัดกิจกรรม :
1. โรงเรียนเทพลีลา
2. ตลาดน้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
3. ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
4. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
5. คาแสดริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
6. มหาวิทยาลัยมหิดล
7. โรงเรียนกุนทีรุทธารามวิทยาคม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.หลักการและเหตุผล
สถานศึกษามีหน๎าที่จัดการศึกษาเพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต โดยการจัด
กิจกรรมให๎ผู๎เรียน ได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะการดารงชีวิต และเกิดการใฝุรู๎ใฝุเรียน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ในป๎จจุบันการเรียนการสอนด๎วยการจัดประสบการณ์ตรงให๎กับผู๎เรียน จะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ดีกวําการเรียนเฉพาะใน
ตาราเรียนและในห๎องเรียนเทํานั้น ดังนั้นการจัดประสบการณ์ตรงให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎ภาษาตํางประเทศกับเจ๎าของภาษาและ
ในบรรยากาศสิ่งแวดล๎อมของผู๎ที่ใช๎ภาษาตํ างประเทศจะเป็นประโยชน์อยํางแท๎จริงให๎กับผู๎เรียน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนกล๎า
แสดงออก เรียนรู๎ถึงวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา ใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งประกอบด๎วยทักษะในการฟ๎ง พูด อําน และ
เขียน เพื่อใช๎ในการดารงชีพและการศึกษาตํอ การดูแลและการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน
จากผลการประเมินกืจกรรมในการจัดที่ผํานมาอยูํในระดับมาก กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศจึงจัด
กิจกรรมนานักเรียนศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่อีก เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู๎ และเพื่อให๎
นักเรียนสามารถทากิจกรรมตามความถนัดและแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพของแตํละบุคคล โดยนาผลการ
ประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข๎อเสนอแนะตลอดจนป๎ญหาที่พบในการดาเนินกิจกรรมในปีที่ผํานมา มาพัฒนาการ
จัดกิจกรรมเพื่อให๎กิจกรรมดาเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว๎ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ๎มกันที่ดี และเน๎นในเรื่องของความรู๎คูํคุณธรรม
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎นักเรียนได๎มีโอกาสฝึกใช๎ภาษาตํางประเทศ เพื่อการสื่อสารให๎ถูกต๎อง
2.2 เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และมีประสบการณ์ตรง ทางด๎านเนื้อหาภาษาตํางประเทศ ตลอดจนวัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษานั้น
2.3 เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักคิดเป็น ทาเป็น และแก๎ปญ
๎ หาเป็น รวมทั้งมีความคิดริเริม่ สร๎างสรรค์จากกิจกรรมด๎านภาษา

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 100 สามารถเรียนรู๎วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา มีทักษะในการ
แสวงหาความรูด๎ ๎วยตนเองเพิ่มขึ้น และมีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมระดับมาก
4. ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
4.1 ด๎านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตประมาณ 200 คนเข๎ารํวมกิจกรรม
4.2 ด๎านคุณภาพ นักเรียนเรียนรู๎วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาและทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
เพิ่มขึ้น
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ได๎ตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กิจกรรมนานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
นักเรียนจานวน...55....คน นักเรียนเรียนรู๎วัฒนธรรมของ
ครู....13....คน
เจ๎าของภาษาและทักษะในการ
แสวงหาความรูด๎ ๎วยตนเองเพิ่มขึ้น
1. การอบรมไวยากรณ์ภาษาญี่ปุนให๎แกํนักเรียนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับ นักเรียนจานวน...13....คน
N4 และ N5 ณ โรงเรียนเทพลีลา (19 มิ.ย. 58)
ครู....1....คน
2. กิจกรรมคําย Japanese One Day Trip ณ ตลาดน้าอัมพวา
นักเรียนจานวน...5....คน
จังหวัดสมุทรสงคราม (20 มิ.ย. 58)
ครู....1....คน
3. กิจกรรมคํายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท
นักเรียนจานวน...5....คน
จังหวัดนครนายก (24 -25 ก.ค. 58)
ครู....3....คน
4. การติวความรูภ๎ าษาจีน PAT 7.4 ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง(28
นักเรียนจานวน...10....คน
ก.ค. 58)
ครู....1....คน
5. คํายพัฒนาภาษาฝรั่งเศสสูํมาตรฐานคุณภาพ CECRL
นักเรียนจานวน...5....คน
ณ คาแสดริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี (7-12 ส.ค. 58)
ครู....3....คน
6. อบรมโครงการ”การสร๎างวัฒนธรรมการเรียนภาษาอังกฤษ
นักเรียนจานวน...4....คน
ของผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน โดยผําน ครู....2....คน
การมีสํวนรํวมของผู๎บริหารการศึกษา ผู๎เรียนและครูผสู๎ อน ครอบครัว
และชุมชน” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (14 ส.ค. 58)
7. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อการสอบวัดความถนัดทางภาษา นักเรียนจานวน...13....คน
ฝรั่งเศส ณ โรงเรียนกุนทีรุทธารามวิทยาคม (20 ส.ค.58)
ครู....2....คน
ความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ( N = 42 )

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด = 4.57

5. งบประมาณ
ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม
1 นานักเรียนศึกษาแหลํง
เรียนรู๎นอกสถานที่

ได๎รับจัดสรร
อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ
3,000
-

บริหารโครงการแล๎ว
คงเหลือ
อุดหนุน บ.กศ.
อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ
2,950
50
-

6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
จานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น.....42...คน เป็นครู 4 คน ผู๎ปกครอง - คน นักเรียน 38 คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
ที่
รายการ
ลาดับที่ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
1 ความเหมาะสมในการเผยแพรํขําวสารเกีย่ วกับการจัดกิจกรรม
8
4.33
0.48
มาก
2 ความเหมาะสมของชํวงเวลาในการจัดกิจกรรม
6
4.50
0.51
มาก
3 นักเรียนมีโอกาสฝึกใช๎ทักษะทางภาษา
2
4.67
0.48
มากที่สุด

4
5
6
7
8

นักเรียนได๎เรียนรู๎และมีประสบการณ์ตรง ทั้งด๎านภาษาและวัฒนธรรม
นักเรียนรูจ๎ ักคิดเป็น ทาเป็น และแก๎ป๎ญหาเป็น
นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการเข๎ารํวมกิจกรรม
นักเรียนมีทักษะในการทางานรํวมกัน
นักเรียนเห็นประโยชน์จากการเข๎ารํวมกิจกรรม
คําเฉลี่ย
- ข๎อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น.
1. อยากให๎เพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรม
2. อยากให๎มีกิจกรรมแบบนี้อีก
3. ได๎รู๎จักกับเพื่อนใหมํๆ
4. ได๎พัฒนาทักษะการใช๎ภาษามากยิ่งขึ้น
7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
8. ข้อเสนอแนะ –

1
7
5
4
3

4.75
4.47
4.52
4.60
4.66
4.57

0.44
0.55
0.51
0.75
0.48

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎รายงาน
(นางสาวอรวรรยา ภาคคา)
ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................
(นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กติ ติชัย)
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ลงชื่อ.......................................................................
(นายสมชัย ก๎องศักดิ์ศรี)
รองผู๎อานวยการกลุํมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

มากที่สุด
มาก
มากทีส่ ุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ภาคผนวก
โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
กิจกรรมนานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

การนานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ภาคเรียนที่ 2/2557 - 1/2558

ที่
1

วัน เดือน ปี

ส.ค.57มิ.ย.58

2 19 มิ.ย. 58

3 20 มิ.ย. 58

4 24 -25
ก.ค. 58

รายการ
โครงการนักเรียน
แลกเปลีย่ นภาษาและ
วัฒนธรรมไทยนานาชาติ เอวายซี
ประเทศไทย
ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมไวยากรณ์
ภาษาญี่ปุนให๎แกํ
นักเรียนเพื่อเตรียม
สอบวัดระดับ N4
และ N5

กิจกรรมคําย
Japanese One
Day Trip
ณ ตลาดน้าอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

หนํวยงานที่จัด
มูลนิธิทางการ
ศึกษาAmerican
Institute For
Foreign Study
(AIFS)

นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม
ครูผดู๎ ูแล
นางสาวพัชรโชค ทีศรี
ม. 5/9 นางสาวอุษา
นะแนงน๎อย

ศูนย์เครือขําย
พัฒนาการเรียน
การสอน
ภาษาญี่ปุน
สพม.2
โรงเรียนเทพลีลา

นางสาวกมลชนก
นางสาวเกวลิน
นางสาวพิชญา
นางสาวรามัย
นางสาวมัชฒิมา
นางสาวอทิตยาพร
นางสาวจิราพร
นายนลธวัช
นางสาวธัญทิพย์
นางสาวอนุสรา
นางสาวชนาพร
นางสาวสุป๎ทมา
นางสาวธัญรดา
นางสาวกมลชนก
นางสาวเกวลิน
นางสาวพิชญา
นางสาวน้าเพชร
นายวทัญํู

ชัยสิทธิ์ดารง ม. 5/6
คชาเมธากุล ม. 5/6
บวงสังข์
ม. 5/6
ประสพเนตร ม. 5/6
สิงห์ชานนท์ ม. 5/6
ทรงพล
ม. 5/6
แสงดาว
ม. 5/6
อยูํชมวงษ์
ม. 5/6
บุญกิตติ์อนันต์ ม. 6/6
มํวงลอด
ม. 6/6
จินดาวัฒน์ ม. 6/6
เลิศศรีปรียา ม. 6/6
กรวิจิตรศิริ ม. 6/6
ชัยสิทธิ์ดารง ม. 5/6
คชาเมธากุล ม. 5/6
บวงสังข์
ม. 5/6
สร๎อยชมพู ม. 6/6
ขุนเจ๋ง
ม. 6/6

นางสาวนิภาพรรณ
อดุลย์กิตติชัย

นางสาววชัญญา
นายธนายุ
นางสาวประภัสสร
นางสาวสุกัญญา
นางสาวหทัยรัตน์

บุตรตะโยธี
รักการ
ศรีไชย
เขียวจู
ทวีกิจชัยบดี

นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
นางสาวนิภาพรรณ
อดุลย์กิตติชัย
นางเกษรา
ก๎องศักดิ์ศรี

ศูนย์เครือขําย
พัฒนาการเรียน
การสอน
ภาษาญี่ปุน
สพม.2
โรงเรียนเทพลีลา
กิจกรรมคํายภาษาและ ศูนย์เครือขําย
วัฒนธรรมฝรั่งเศส
พัฒนาการเรียน
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท
การสอน
จังหวัดนครนายก
ภาษาฝรั่งเศส
สพม.2
โรงเรียนวชิรธรรม
สาธิต

ม. 5/6
ม. 5/6
ม. 5/6
ม. 5/6
ม. 5/6

นางเกษรา
ก๎องศักดิ์ศรี

ที่ วัน เดือน ปี
รายการ
หนํวยงานที่จัด
5 28 ก.ค. 58 การติวความรู๎ภาษาจีน โรงเรียนมัธยม
PAT 7.4
วัดธาตุทอง
ณ โรงเรียนมัธยม
วัดธาตุทอง

นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม
นางสาวยลฏา ประเสริฐ ม. 5/8
นางสาวธารทิพย์ จิรสิริสุข ม. 5/8
นางสาวกชพรรณ นุ๎ยวงศ์
ม. 5/8
นางสาวบุณยานุช ธรรมนาม ม. 5/8

ครูผดู๎ ูแล
นางสาวกมลรัตน์
ตระกูลสถิตย์มั่น

นางสาวเกล๎าลฎา เตชะเจริญทรัพย์ ม. 5/8

6 7-12
ส.ค. 58

คํายพัฒนาภาษา
ฝรั่งเศสสูมํ าตรฐาน
คุณภาพ CECRL
ณ คาแสดริเวอร์แควรี
สอร์ท
จังหวัดกาญจนบุรี

7 14 ส.ค. 58

อบรมโครงการ”การ
สร๎างวัฒนธรรมการ
เรียนภาษาอังกฤษ
ของผู๎เรียนระดับ
มัธยมศึกษา เพื่อการ
เข๎าสูํประชาคม
อาเซียน โดยผํานการมี
สํวนรํวมของผู๎บริหาร
การศึกษา ผู๎เรียนและ
ครูผสู๎ อน ครอบครัว
และชุมชน”
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนเพื่อ
การสอบวัดความถนัด
ทางภาษาฝรั่งเศส
ณ โรงเรียน
กุนทีรุทธาราม
วิทยาคม

8 20 ส.ค.58

ที่ วัน เดือน ปี
รายการ
9 26 ก.ย. – กิจกรรมคํายภาษาจีน
2 ต.ค.58
เพือ่ การสื่อสารแบบ
เข๎ม ณ โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย

ศูนย์เครือขําย
พัฒนาการเรียน
การสอน
ภาษาฝรั่งเศส
สพม.2
โรงเรียนวชิรธรรม
สาธิต
สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวพักตร์สุภางค์
นางสาวอารดา
นางสาวศรสวรรค์
นายชานาญเกียรติ
นางสาวหทัยกานต์

ศูนย์เครือขําย
พัฒนาการเรียน
การสอน
ภาษาฝรั่งเศส
สพม.2
โรงเรียนวชิรธรรม
สาธิต

หนํวยงานที่จัด
ศูนย์เครือขําย
พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาจีน
โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย

มนัสศรีคง ม. 6/6
ชํวงวารินทร์ ม. 6/6
ดิษฐ์เที่ยง ม. 6/6
วิเศษวงษา ม. 6/6
นาคสัมฤทธิ์ ม. 6/ 6

นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
นางสาวนิภาพรรณ
อดุลย์กิตติชัย
นางเกษรา
ก๎องศักดิ์ศรี

เด็กชายศุภพล
โคตรงาม ม. 2/2
เด็กหญิงอาภัชสราภรณ์ จันทรางศุ ม. 2/2
เด็กชายธนกฤต
ปิดตานัง ม. 2/6
นาเด็กหญิงปุญญ์นรี เลิศนิมิตกิต ม. 2/6

นางสาวกวินวัณณ์
กาฬดิษฐ์
นางสาวกมลรัตน์
ตระกูลสถิตย์มั่น

นางสาวพักตร์สุภางค์ มนัสศรีคง ม. 6/6
นางสาวอารดา
ชํวงวารินทร์ ม. 6/6
นางสาวหทัยกานต์ นาคสัมฤทธิ์ ม. 6/ 6
นายอรรฆยา
จัดพล
ม. 6/6
นางสาวชลธิชา
มนตรี
ม. 6/ 6
นางสาวป๎ทมวดี
เลี่ยมเงิน ม. 6/6
นางสาวพิมพ์มาดา รัตนตั้งปฐพี ม. 6/6
นางสาวชนัญธิดา ป๎ญญาประชุม ม. 6/6
นางสาวศรสวรรค์ ดิษฐ์เที่ยง ม. 6/6
นายชานาญเกียรติ วิเศษวงษา ม. 6/6
นายอดิเทพ
มงคลเจริญมิตร ม. 6/6
นายเสฎฐวุฒิ
ขลังธรรมเนียม ม. 6/6
นางสาวฟูาใส
สางสวําง
ม. 6/6
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม
นางสาวยลฏา ประเสริฐ ม. 5/8
นางสาวธารทิพย์ จิรสิริสุข ม. 5/8
นางสาวกชพรรณ นุ๎ยวงศ์
ม. 5/8

นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
นางสาวนิภาพรรณ
อดุลย์กิตติชัย

นางสาวเกล๎าลฎา เตชะเจริญทรัพย์ ม. 5/8

นางสาวเก็จมณี คเชนทร์ไพศาล ม. 6/8

ครูผดู๎ ูแล
นางสาวกมลรัตน์
ตระกูลสถิตย์มั่น

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ เอวายซี ประเทศไทย
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

.

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ
กิจกรรม
สนองกลยุทธ์ สพฐ.

เสริมสร๎างบุคคลแหํงการเรียนรู๎
นานักเรียนไปแขํงขันนอกสถานที่
ข้อที่ 3 ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่อง
สนองกลยุทธ์ สพม2
ข้อที3่ ผู๎เรียนมีความใผํรู๎และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสํงเสริมความสามารถด๎านเทคโนโลยี
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด๎านคุณภาพผูเ๎ รียน มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.1, 3.2 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 และ6.3
ตัวบ่งชี้สมศ.
ด้านพื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจิรา จั่นเล็ก และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2557–กันยายน 2558
สถานที่
หนํวยงานที่จัดการแขํงขัน
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ระบุวํา การจัดการศึกษาต๎องถือวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถ
สูงสุดและจะต๎องจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับความถนัด ความสนใจของผู๎เรียน ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ เรียนรูจ๎ าก
ประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็น แก๎ป๎ญหาเป็น
จากแนวคิดดังกลําว กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศจึงได๎จัดกิจกรรมนานักเรียนไปแขํงขันนอกสถานที่ทั้ง
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุนและ ภาษาจีน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู๎ เพื่อสนองตอบ
ความต๎องการของผู๎เรียนสร๎างชื่อเสียงให๎กับนักเรียนและโรงเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎นักเรียนได๎มีโอกาสฝึกใฃ๎ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ เพื่อการสื่อสารให๎ถูกต๎อง
2.2 เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และมีประสบการณ์ตรงด๎านเนื้องหาภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นตลอดจนวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษานั้น
2.3 เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักคิดเป็น ทาเป็น และแก๎ปญ
๎ หาเป็น รวมทั้งมีความคิดริเริม่ สร๎างสรรค์จากกิจกรรมด๎านภาษา
2.4 เพื่อให๎นักเรียนมีการจัดกิจกรรมกลุมํ ตลอดจนผูเ๎ รียนรํวมดาเนินกิจกรรมกับสถานศึกษาอื่นๆ
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนที่เข๎ารํวมแขํงขันร๎อยละ 100 สามารถคิด วิเคราะห์ ผํานการรํวมกิจกรรมการแขํงขันและมีทักษะทางภาษา
เพิ่มขึ้น
4. ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
4.1 ด้านปริมาณนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตร๎อยละ 10 เข๎ารํวมการแขํงขันภาษาตํางประเทศนอกสถานที่
4.2 ด้านคุณภาพนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีจารณญาณ มีความคิด
สร๎างสรรค์ คิดไตรํตรอง มีวิสัยทัศน์ สามารถใช๎ภาษาตํางประเทศเพือ่ การสื่อสารได๎
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ได๎ตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมนานักเรียนไปแข่งขันนอกสถานที่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับ สพม. 2
- แขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
- แขํงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1 - ม.3
- แขํงขัน Multi Skills Competition ม.4 - ม.6
- แขํงขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
- แขํงขันตอบป๎ญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ม.1-ม.3
- แขํงขันตอบป๎ญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ม.4-ม.6
- แขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
- แขํงขันการเลํานิทาน (Story Telling ) ม.4-ม.6
- แขํงขันการเลํานิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
กิจกรรมมหกรรมตรุษจีนรังสิตครัง้ ที่ 7
- แขํงขันการประกวดแสดงละครภาษาจีน
- การประกวดอํานภาษาจีน
- การประกวดพูํกันจีน
- แขํงขันตอบป๎ญหาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน
- การประกวดวาดภาพพูํกันจีน
การแขํงขันทักษะภาษาจีน ณ โรงเรียนบางกะปิ
- แขํงขันละครสั้น(Skit)
- แขํงขันคัดลายมือด๎วยพูํกันจีน
- แขํงขันคัดลายมือด๎วยดินสอ
การแขํงขันทักษะภาษาจีน ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
- แขํงขันร๎องเพลงจีน
- แขํงขันวาดภาพระบายสี
- แขํงขันคัดลายมือภาษาจีนด๎วยดินสอ
- แขํงขันเขียนคาศัพท์ตามคาบอก
การแขํงขันทักษะภาษาญี่ปุน
- แขํงขันเขียนตามคา
- แขํงขันอํานออกเสียง
- แขํงขันเปิดพจนานุกรม
แขํงขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ
ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ
ความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ( N = …...26.….. )

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
นักเรียน ...73..คน นักเรียนสามารถคิด
ครู.....18...คน วิเคราะห์ ผํานการรํวม
กิจกรรมการแขํงขันและมี
ทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น
นักเรียน ...19..คน
ครู.....9...คน

นักเรียน ...24..คน
ครู.....2...คน

นักเรียน ...8..คน
ครู.....2...คน
นักเรียน ...6..คน
ครู.....1...คน

นักเรียน ...5..คน
ครู.....1...คน
นักเรียน ...5..คน
ครู.....1...คน
นักเรียน ...6..คน
ครู.....2...คน
ระดับความพึงพอใจ
มาก = 4.24

5. งบประมาณ
ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม
1 นานักเรียนไปแชํงขันนอก
สถานที่
คําอาหารนักเรียน

ได๎รับจัดสรร
อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ
12,000

-

-

บริหารโครงการแล๎ว
คงเหลือ
อุดหนุน บ.กศ.
อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ
3,750

-

-

8,250

6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
จานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น ........26.......คน เป็นนักเรียน....20.....คน
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผู๎ปกครอง/...................จานวน............6..........คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
รายการ
ลาดับ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน
ที่
มาตรฐาน
1.ความเหมาะสมในการเผยแพรํขาํ วสารเกีย่ วกับการจัดกิจกรรม
8
3.24
0.53
2.ความเหมาะสมของชํวงเวลาในการแขํงขัน
7
3.51
0.51
3.นักเรียนมีโอกาสฝึกใช๎ทักษะทางภาษา
1
4.76
0.43
4.นักเรียนได๎เรียนรู๎และมีประสบการณ์ตรง ทั้งด๎านภาษาและวัฒนธรรม
4
4.50
0.51
5.นักเรียนรู๎จักคิดเป็น ทาเป็น และแก๎ป๎ญหาเป็น
6
4.37
0.50
6.นักเรียนมีความคิดริเริม่ สร๎างสรรค์ในกิจกรรมการแขํงขัน
5
4.42
0.50
7.นักเรียนมีทักษะในการทางานเดีย่ วและการทางานรํวมกัน
3
4.52
0.50
8.นักเรียนเห็นประโยชน์จากการเข๎ารํวมกิจกรรม
2
4.60
0.50
คําเฉลี่ย
4.24
7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
- เวลาในการเตรียมตัวคํอนข๎างน๎อย

ลงชื่อ............................................................ผูร๎ ายงาน
(นางสาวจิรา จั่นเล็ก)
ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................
(นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กติ ติชัย)
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ลงชื่อ.......................................................................
(นายสมชัย ก๎องศักดิ์ศรี)
รองผู๎อานวยการกลุํมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

-

-

ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

ภาคผนวก
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรมนานักเรียนแข่งขันนอกสถานที่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ผลการนานักเรียนแข่งขันนอกสถานที่
ภาคเรียนที่ 2/2557-1/2558

กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาญีป
่ น
ุ่
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปน
ุ่ สพม.2โรงเรียนเทพลีลา
และโรงเรียนสารวิทยา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ณ โรงเรียนเทพลีลา

นางสาวญา ยรรยง

- รางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม. 4–ม. 6
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
- รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)ระดับชั้น ม. 4–ม. 6
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขต สพม. 2

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558
กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
.........................................................
โครงการ : สํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรม สอบวัดระดับความรู๎ภาษาฝรั่งเศส
สนองกลยุทธ์ สพฐ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและสํงเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู๎
สนองกลยุทธ์ สพม 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกรพดับตามหลักสูตรและสํงเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู๎
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด๎านผู๎เรียน มาตรฐานที่ 5 ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะจาเป็นตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบํงชี้พนื้ ฐาน ตัวบํงชี้ที่ 5 (ตัวบํงชี้ยํอยที่ 5.8)
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤศจิกายน 2557 – มกราคม 2558
สถานที่
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
..........................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
เนื่องด๎วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได๎รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World class standard school) ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศอยํางน๎อย 2 ภาษาและจัดการเรียนการ
สอนตามระดับมาตรฐานสากล สาหรับภาษาฝรั่งเศสที่เปิดสอนในโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได๎ดาเนินการเรียนการสอนอยําง
ตํอเนื่องในระดับที่เป็นที่ยอมรับของนักเรียนและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่นักเรียนได๎ไปศึกษาตํอและเพื่อเป็นการ
ยืนยันในคุณภาพดังกลําวทางกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศเห็นสมควรให๎มีการประเมินผลการเรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศสในโรงเรียนโดยการสํงนักเรียนเข๎าสอนวัดความรู๎และทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับมาตรฐานสากล DELF A1 – DELF A2
เพื่อรับประกาศนียบัตรซึ่งเหมือนใบรับรองวุฒิหรือปริญญาที่รับรองความรู๎แ ละทักษะทางภาษาฝรั่งเศสจากกระทรวงการศึกษา
ประเทศฝรั่งเศส
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให๎ได๎ระดับมาตรฐานสากล
2. เพื่อประเมินผลการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับ ม.4 - ม.6
3. เพื่อสํงเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสให๎ได๎ระดับมาตรฐานสากล
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ ผลการสอบของนักเรียนที่สมัครสอบวัดระดับความรู๎และทักษะภาษาฝรั่งเศส
4. ผลการปฏิบัติงาน
4.1 ด๎านปริมาณ ร๎อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่สมัครสอบผํานการสอบวัดระดับความรู๎และทักษะภาษาฝรั่งเศส
4.2 ด๎านคุณภาพ นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมมาก (3.5) ขึ้นไป
งาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม สอบวัดระดับความรู๎ภาษาฝรั่งเศส

ผลลัพธ์ที่ได๎ตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนจานวน...12...คน นักเรียนสามารถสอบ
ผํานการสอบวัดระดับ
ความรู๎และทักษะภาษา

ความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ( N = 12)

ฝรั่งเศส ร๎อยละ100.
ระดับความพึงพอใจ
มาก = 4.49

5. งบประมาณ
ได๎รับจัดสรร
อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ
7,200
-

ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม
1 สอบวัดระดับความรู๎ภาษา
ฝรั่งเศส
หมายเหตุ:………………………………………………………………………….

บริหารโครงการแล๎ว
คงเหลือ
อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ
7,200
-

6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
จานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น ........12..............คน เป็นนักเรียน...12......คน
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผู๎ปกครอง/..........-.........จานวน..........-............คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
รายการ
ลาดับที่ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
๑.นักเรียนได๎พัฒนาความสามารถด๎านการฟ๎ง
๓
๔.๕๘
๐.๕๒
มากที่สุด
๒..นักเรียนได๎พัฒนาความสามารถด๎านการพูด
๕
๔.๕๐
๐.๕๒
มาก
๓..นักเรียนได๎พัฒนาความสามารถด๎านการอําน
๑
๔.๖๗
๐.๔๙
มากที่สุด
๔.นักเรียนได๎พัฒนาความสามารถด๎านการเขียน
๕
๔.๕๐
๐.๗๖
มาก
๕.นักเรียนได๎พัฒนาศักยภาพด๎านการสื่อสารภาษาฝรั่งเศส
๑
๔.๖๗
๐.๔๙
มากที่สุด
๖.ในอนาคตนักเรียนจะเข๎าสอบวัดความรูภ๎ าษาฝรั่งเศสใน
๙
๔.๐๘
๐.๗๙
มาก
ระดับสูงขึ้น
๗.การสอบวัดความรู๎ภาษาฝรั่งเศสชํวยสํงเสริมการเรียน
๓
๔.๕๘
๐.๕๒
มากที่สุด
การสอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนของเราให๎ได๎ระดับ
มาตรฐานสากล
๘. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมครั้งนี้
๕
๔.๕๐
๐.๕๒
มาก
๙. ควรจัดกิจกรรมนี้ในปีการศึกษาตํอไป
๘
๔.๓๓
๐.๖๕
มาก
สรุป
๔.๔๙
มาก
ข๎อเสนอแนะ
- ต๎องการให๎มีการจัดสอบทุกๆปีไปเรื่อยๆสํงเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนของเราให๎ได๎ระดับ มาตรฐานสากล
- การสอบวัดระดับครั้งนี้เป็นการฝึกทักษะภาษาฝรั่งเศสอยํางมาก
- ควรเพิ่มเวลาในการฝึกซ๎อมพูดมากกวํานี้ ฝึกพูดกับครูชาวไทยและครูชาวฝรั่งเศสกํอนเข๎าสอบจริง
- ควรมีคาบเพื่อสอนลักษณะข๎อสอบDELF โดยเฉพาะ
7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
ภาคเรียนที่ ๒ โรงเรียนจัดกิจกรรมมากทาให๎มีเวลาเรียนเนื้อหาในห๎องเรียนน๎อย ต๎องหาเวลาเรียนเสริมกับอาจารย์
ผู๎สอนเป็นพิเศษ
8. ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.......................................................................ผู๎รายงาน
(นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์)
ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................
(นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย)
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ลงชื่อ.......................................................................
( นายสมชัย ก๎องศักดิ์ศรี )
หัวหน๎ากลุํมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการประจาปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ สํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรม
English…..We can
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและสํงเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู๎
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรและสํงเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด๎าน ผู๎เรียน มาตรฐานที่ 5 ตัวบํงชี้ที่ 5.4
ตัวบ่งชี้ สมศ. (  ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการสํงเสริม ตัวบํงชี้ที่ 5
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุมํ สาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอุษา นะแนํงน๎อย
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2557–กันยายน 2558
สถานที่
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด๎านคุณภาพผู๎เรียน ได๎กาหนดตัวบํงชี้ให๎ผู๎เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติในวิชา
ภาษาอังกฤษให๎เป็นไปตามเกณฑ์ และจากรายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ ผลการทดสอบของ
นักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนยังไมํเป็นที่นําพอใจและยังไมํเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้นกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎วิชาภาษาอังกฤษโดยจัดชํวงเวลาให๎นักเรียนได๎รับการฝึกฝนและ
เรียนซํอมเสริม เพิ่มเติม เพื่อให๎นกั เรียนมีโอกาสแก๎ไขภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนความรู๎และฝึกฝนภาษาอังกฤษ ซึ่งคาดวําจะสามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแกํนักเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ
2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
3. ผลการปฏิบัติการตามเป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่สนใจเข๎ารํวมโครงการ
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนที่รํวมกิจกรรมมีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นร๎อยละ 60

งาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม English We Can
ความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง

ผลลัพธ์ที่ได๎ตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
-

4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงิน อุดหนุน บ.กศ.  SP1

เงินอื่น ๆ

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตอบแทน

ใช๎สอย

วัสดุ

รวม

กิจกรรมที่ 1 จัดทาเอกสาร

-

-

-

กิจกรรมที่ 2 นักเรียนรํวมกิจกรรม

-

-

รวม

-

-

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

ด๎านปริมาณ
นักเรียนที่รํวมกิจกรรมมีผลการสอบสูงขึ้นร๎อย
ละ

-

-

-

-

ด๎านคุณภาพ
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม
เห็นประโยชน์ของการรํวมกิจกรรม

6. ผลการสรุปจากแบบสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม / แบบสารวจความคิดเห็น --- คน เป็นนักเรียน --- คน
ครู / บุคลากรทางการศึกษา / ผู๎ปกครอง / .................จานวน – คน
รายการ

ลาดับที่

1 .มีการเผยแพรํประชาสัมพันธ์โครงการนี้
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
3. นักเรียนมีโอกาสฝึกการใช๎ภาษาอังกฤษจากโครงการนี้
4. นักเรียนกล๎าแสดงออก รู๎จักคิด และแก๎ป๎ญหาได๎
5. นักเรียนเกิดทักษะคิดเป็น ทาเป็น และแก๎ป๎ญหาเป็น
6. มีประสบการณ์ตรงทางด๎านเนือ้ หา ภาษาและวัฒนธรรม
ของประเทศอังกฤษ และนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
7. นักเรียนสามารถปรับตัว และใช๎ชีวิตในสิ่งแวดล๎อมใหมํๆ
ทั้งตัวบุคคลและสถานที่
8. ประโยชน์จากการเข๎ารํวมกิจกรรม
คําเฉลี่ย
ข๎อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
ไมํมีนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมเพราะมีกิจกรรมใหมํที่นักเรียนสนใจมากกวํา
8. ข้อเสนอแนะ
-

ผลการประเมินความคิดเห็น
คําเฉลี่ย
สํวนเบี่ยงเบน ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน

-

ลงชื่อ.......................................................................ผูร๎ ายงาน
(นางสาวอุษา นะแนํงน๎อย)
ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................
(นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กติ ติชัย)
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ลงชื่อ.......................................................................
(นายสมชัย ก๎องศักดิ์ศรี)
รองผู๎อานวยการกลุํมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ เปิดประตูสูํอาเซียน
กิจกรรม เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ข๎อที่ 3 ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด๎ ๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่อง
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ข๎อที่1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรและสํงเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด๎านคุณภาพผู๎เรียน 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
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ระบุวําการจัดการศึกษาต๎องถือวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถและ
จะต๎องจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับความถนัด ความสนใจของผู๎เรียน เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็น
แก๎ป๎ญหาเป็น สถานศึกษามีหน๎าที่จัดการศึกษาเพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต
การเรียนการสอนภาษาตํางประเทศ จาเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องเรียนรู๎วัฒนธรรมและประเพณีตํางๆ ของเจ๎าของภาษา
ควบคูํกันไป เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎ที่สอดคล๎องกับแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน และกระบวนการจัดการ
เรียนรู๎ ความต๎องการของผู๎เรียน และสังคมป๎จจุบัน โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นสาคัญ เน๎นการ
สํงเสริมบรรยากาศการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการตําง ๆ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนกล๎าแสดงออก สํงเสริมการเรียนรู๎ถึงวัฒนธรรมประเพณี
ของเจ๎าของภาษา ดังนั้นเทศกาลเฉลิมฉลองวันตรุษจีนเป็นวันที่ชาวจีนถือเอาความหมายของวันเริ่มฤดูใบไม๎ผลิ ซึ่งมีอากาศ
สดชื่นแจํมใสเหมาะแกํการเริ่มชีวิตใหมํเป็นวันขึ้นปีใหมํเทศกาลตรุษจีนจึงเป็นวันสาคัญของชาวจีนทั่วโลกและกลายเป็น
เทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองกันอยํางสากลเพื่อรํวมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนและเป็นการธารงและเผยแพรํวัฒนธรรมจีนที่ดี
งามกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ มีความตระหนักและเห็นความสาคัญของวันดังกลําว และเพื่อเป็นการพัฒนา
คุณลักษณะนักเรียน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมจีนและเผยแพรํประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเทศกาลวันตรุษจีน
ให๎กับนักเรียนและผู๎สนใจได๎รับทราบและเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรม
นี้ โดยมีการจัดประกวดแขํงขันทางด๎านภาษาที่หลากหลาย จัดนิทรรศการ กิจกรรมการแสดงตํา งๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนให๎มีประสิทธิภาพในฐานะพลเมืองและพลโลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ๎มกันที่ดี และเน๎นในเรื่องของความรู๎คูํคุณธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให๎ ครู นักเรียนสายศิลป์ภาษาจีนและนักเรียนที่สนใจได๎มคี วามรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับภาษาประเพณีและ
วัฒนธรรมจีนในชํวงเทศกาลวันตรุษจีนรวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูขํ องคนจีนมากขึ้น
2.2. เพื่อให๎นักเรียนสามารถเรียนรู๎และเห็นความแตกตํางของภาษาและวัฒนธรรมขนบประเพณีและมีเจตคติที่ดีตํอ
การใช๎ภาษาจีน
2.3 เพื่อให๎นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎แสดงความสามารถทางภาษาจีน

2.4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานด๎านภาษาจีนของกลุมํ สาระภาษาตํางประเทศ
2.5 เพื่อเป็นการสํงเสริมทักษะการใช๎ภาษาจีนของนักเรียน และนาไปใช๎แขํงขันทักษะภายนอกได๎
2.6 เพื่อสํงเสริมนักเรียนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับประเทศจีนในฐานะที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ครูและนักเรียนทีเ่ ข๎ารํวมกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนพาเพลิน มีความพึงพอใจตํอการจัดกิจกรรมตํางๆ ได๎เรียนรู๎
วัฒนธรรมประเพณีวันตรุษจีน
4. ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
4.1 ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตร๎อยละ 100 เข๎ารํวมกิจกรรม
4.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมโรงเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร๎างสรรค์ คิดไตรํตรอง มีวิสัยทัศน์มีทักษะในการทางาน รักการทางาน และสามารถทางานรํวมกับผู๎อื่น
ได๎
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ได๎ตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กิจกรรม เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน
นักเรียนจานวน 195 คน ครูและนักเรียนทีเ่ ข๎า
ครู 5 คน
รํวมกิจกรรมเทศกาล
ตรุษจีนพาเพลิน มี
ความพึงพอใจตํอการ
จัดกิจกรรมตํางๆ ได๎
เรียนรู๎วัฒนธรรม
ประเพณีวันตรุษจีน
ความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ( N = 200 )
ระดับความพึงพอใจ
มาก = 4.00
5. งบประมาณ
ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม
1 เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน

ได๎รับจัดสรร
อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ
5,750
-

บริหารโครงการแล๎ว
คงเหลือ
อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ
5,750
-

หมายเหตุ:

6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
จานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น 200 คน เป็นนักเรียน 195 คน ครู จานวน 5 คน
รายการ

ลาดับที่

1. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
2. พิธีกรดาเนินรายการ
3. กิจกรรมการแสดง
4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
5. กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎วฒ
ั นธรรม ประเพณีของ
เจ๎าของภาษา
6. กิจกรรมชํวยพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาจีน

6
8
5
9
3
3

ผลการประเมินความคิดเห็น
คําเฉลี่ย สํวนเบีย่ งเบน
ระดับ
มาตรฐาน
คุณภาพ
3.95
0.96
มาก
3.89
1.00
มาก
3.98
0.89
มาก
3.88
1.23
มาก
มาก
4.02
1.05
4.02

1.32

มาก

7. นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎แสดงความสามารถ
ทางภาษา
8. ความพึงพอใจที่มีตํอกิจกรรม
9. ควรจัดกิจกรรมนี้อีกในปีตํอไป
คําเฉลี่ย

7

3.93

1.24

1
2

4.20
4.16
4.00

0.85
0.81

มาก
มาก
มาก
มาก

ข๎อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
1. เวลาในการจัดกิจกรรมน๎อยเกินไป
2. ไมํมีของขาย
3. ควรเพิ่มการแสดงให๎มากขึ้น
7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
8. ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ.......................................................................ผูร๎ ายงาน
(นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น)
ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................
(นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย)
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ลงชื่อ.......................................................................
( นายสมชัย ก๎องศักดิศ์ รี )
หัวหน๎ากลุํมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ภาคผนวก
โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน
กิจกรรมตรุษจีนพาเพลิน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

กิจกรรม เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ผอ. และรองผอ. ร่วมเปิดงาน

อ.นิภาพรรณ กล่าวรายงาน

กิจกรรมการแสดงต่างๆ

การเชิด
สิงโต

กังฟู

สวยงามไหมคํะ กวนอิมพันมือ

การแสดงละครสามก๊ก

การระบาพัดจีน สวยงามไหมคํะ

l;

ผอ. เดินเยี่ยมชมซุ๎มตํางๆ

ผอ. ฝึกเขียนพูํกันจีน

ซุ้มเกี๊ยวจีน

ภาพแห่งความประทับใจ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม
พัฒนาบุคลากร
สนองกลยุทธฺ สพฐ. ครูปฏิบตั หิ น๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สนองกลยุทธ์ สพม 2 ข้อที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให๎สามารถจัดการเรียนการสอน
ได๎อยํางมีคุณภาพ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด๎านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 ตัวบํงชี้ ที่ 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7
ตัวบ่งชี้ สมศ. (  ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการสํงเสริม มาตรฐานที่ 6 (ตัวบํงชี้ยํอยที่ 6.2)
แผนงาน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางชนิสรางค์ ปรากฏชื่อ และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตและหนํวยงานที่จดั ประชุม อบรม สัมมนา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความรู๎ความสามารถตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ซึ่งได๎เน๎นให๎
สถานศึกษาจัดกิจกรรมในรูปแบบหลากหลาย เชํน การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อให๎ครูได๎มีโอกาสพัฒนาตน ปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงและนาความรู๎ทไี่ ด๎รับไปปรับใช๎ในการ
พัฒนางานในหน๎าที่รับผิดชอบให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํผู๎เรียน กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศได๎ดาเนินการ
พัฒนาครูมาอยํางตํอเนื่อง เพื่อครูจะได๎นามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และปฏิบตั ิหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาครูสูํมาตรฐานวิชาชีพได๎อยํางมีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ครูมีความรู๎ความสามารถ ได๎พัฒนาการเรียนการสอน และปฏิบตั ิงานในหน๎าที่รับผิดชอบ
ได๎อยํางมีคุณภาพ
2.2 เพื่อพัฒนาครูสมูํ าตรฐานวิชาชีพ
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ ครูได๎รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรูอ๎ ยํางมีระบบ
4. ผลการปฏิบัติงาน
4.1 ด้านปริมาณ ครูในกลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ จานวน 20 คน เข๎ารํวมโครงการ
4.2 ด้านคุณภาพ ครูมีความรู๎ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ หมัน่ พัฒนาตนเอง ร๎อยละ 100
งาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ผลลัพธ์ที่ได๎ตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ครูจานวน 20 คน
ครูสามารถจัดการ

เรียนรูไ๎ ด๎อยํางมี
คุณภาพ
ระดับความพึงพอใจ
มาก = 4.37

ความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ( N = 20 )
5. งบประมาณ
ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม
1 คําใช๎สอยบุคลากรศึกษา
แหลํงเรียนรู๎
2 คําวัสดุ

ได๎รับจัดสรร
อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ
-

-

บริหารโครงการแล๎ว
คงเหลือ
อุดหนุน บ.กศ.
อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ
-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………..
6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
จานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น ....20.... คน เป็นครู....20.....คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
รายการ
ลาดับที่ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
1. การประชาสัมพันธ์การอบรม/สัมมนา
8
3.25
0.86
ปานกลาง
2. ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนา
9
2.75
0.91
ปานกลาง
3. สถานที่อบรม/สัมมนา
1
4.90
0.31
มากที่สุด
4. วิทยากรการอบรม/สัมมนา
5
4.70
0.66
มากที่สุด
5 .เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
6
4.65
0.67
มากที่สุด
6. ความรู๎ที่ได๎รับสามารถนามาพัฒนาการเรียนการสอน
6
4.65
0..81
มากที่สุด
7. ความรู๎ที่ได๎รับสามารถนามาพัฒนาการปฏิบตั ิงานใน
1
4.90
0.31
มากที่สุด
หน๎าที่รับผิดชอบได๎อยํางมีคุณภาพ
8. ทํานได๎รับการพัฒนาสูํมาตรฐานวิชาชีพ
3
4.80
0.52
มากที่สุด
9. ควรสนับสนุนให๎มีการเข๎ารับการอบรม/สัมมนา
4
4.75
0.55
มากที่สุด
คําเฉลี่ย
4.37
มาก
- ข๎อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น.
- ชํวงเวลาในการอบรมไมํเหมาะสม ตรงกับชํวงสอบปลายภาคของนักเรียน
- เอกสารแจ๎งการอบรมมาถึงลําช๎า บางรายการแจ๎งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ควรจัดให๎มีการประชุม/อบรม/สัมมนา ให๎เร็วขึ้นกวํานี้
7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
8. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ.......................................................................ผูร๎ ายงาน
(นางชนิสรางค์ ปรากฏชื่อ)
ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................
(นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กติ ติชัย)
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ลงชื่อ.......................................................................
(นายสมชัย ก๎องศักดิ์ศรี)
รองผู๎อานวยการกลุํมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ภาคผนวก
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

การเข้าร่วมการอบรม /ประชุมสัมมนา ศึกษา ดูงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ 2/2557- 1/2558
ที่
1

ชื่อ – สกุล
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์

2

นางสาวจิรา
จั่นเล็ก
นางสาวสุกัญญา
มหาฤทธิ์
นางสาวนิภาพรรณ
อดุลย์กิตติชัย
นางเกษรา
ก๎องศักดิ์ศรี
นางสาวเสาวนีย์
จิระสุทธิ์ตระกูล
นางสาวอรวรรยา
ภาคคา
นางสาวกวินวัณณ์
กาฬดิษฐ์
นางสาวอุษา
นะแนํงน๎อย
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
นางนลินพร
สมสมัย
นางชนิสรางค์
ปรากฎชื่อ

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม/ โครงการ
สัมมนาผู๎สอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อ
ยกระดับคุณภาพความรู๎และทักษะ
ภาษาฝรั่งเศสตามแนวมาตรฐาน
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์
ศึกษาดูงานประชาคมอาเซียน
ณ Gulin Zhongshan Middle
School of Gulin City
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระยะเวลา
23 – 24
ก.ย. 57
(12 ชั่วโมง)
7-11 ต.ค. 57
(30 ชั่วโมง)

หน่วยงานที่จัด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
วิชาการวิชาภาษาฝรั่งเศส
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียน
วชิรธรรมสาธิต

ที่

3

4

5

ชื่อ – สกุล
นางสาวภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ์
นางทิพย์จันทร์
หงษา
นางสาวกมลรัตน์
ตระกูลสถิตย์มั่น
นางเกษรา
ก๎องศักดิ์ศรี
นางชนิสรางค์
ปรากฎชื่อ
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม/ โครงการ

ศึกษาดูงานประชาคมอาเซียน
ณ โรงเรียนมัธยมมุนฮยอน
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ประชุมคณะทางานโครงการ
เสริมสร๎างความรู๎ภาษาฝรั่งเศสเพื่อ
วิทยาการให๎แกํนักเรียนโปรแกรม
วิทย์-คณิตศาสตร์
ประชุมสัมมนาศูนย์เครือขําย
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาตํางประเทศที่ 2
ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์
กรุงเทพ
การเป็นครูยุคศตวรรษที่ 21 “การ
สื่อสารระหวํางวัฒนธรรม”
ณ สถาบันการจัดการป๎ญญาภิวัฒน์

6

นางสาวกมลรัตน์
ตระกูลสถิตย์มั่น

7

นายสุชาติ
รัตนเมธากูร

อบรมเชิงปฏิบัติการยาเสพติดใน
สถานศึกษา ณ โรงแรมคิงส์ปาร์ค

8

นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์

อบรมกรรมการสอบวัดระดับความรู๎
และทักษะฝรั่งเศส DELF ระดับ A1
และ A2 ณ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ

ระยะเวลา

24-28 ต.ค. 57
( 30 ชั่วโมง )

หน่วยงานที่จัด

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

3 พ.ย. 57
(6 ชั่วโมง)

สถานทูตฝรั่งเศส
ประจาประเทศไทย

14 – 16 พ.ย. 57
(18 ชั่วโมง)

สานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา
(12)

19 พ.ย. 57
(6 ชั่วโมง)

สถาบันการจัดการ
ป๎ญญาภิวัฒน์

20 พ.ย. 57
(6 ชั่วโมง)

สพม.2

22 - 23 พ.ย. 57
(12 ชั่วโมง)

สมาคมฝรั่งเศส

ที่
9

ชื่อ – สกุล
นางสาวจิรา
จั่นเล็ก

10

นางสาวจิรา
จั่นเล็ก

11

นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์

12

นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์

13

14

นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์

15

นางเกษรา
ก๎องศักดิ์ศรี

16

นางสาวภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ์

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม/ โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู๎สอน
ภาษาอังกฤษเพื่อออกข๎อสอบ LAS
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
ในพระราชูปถัมภ์
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือ
ประเมินคุณภาพผู๎เรียน
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ
ประชุมคณะกรรมการจัดทาคาอธิบาย
รายวิชาภาษาฝรั่งเศส
ณ โรงเรียนวังไกลกังวล 2
สถานทีพ่ ักฟื้นข๎าราชการ ทร.
สํวนกลาง (หัวหิน)
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ประชุมคณะกรรมการตรวจและ
ประเมินผลงานทางวิชาการของ
ข๎าราชการครูและบุคลาการทาง
การศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ
ณ ห๎องประชุม ป. พิบูลย์สงคราม
ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมครู
เขตพระโขนง
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
ประชุมศูนย์เครือขํายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาฝรั่งเศส
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
อบรมโครงการพัฒนาข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากํอน
แตํงตั้งให๎ดารงตาแหนํงรอง
ผู๎อานวยการสถานศึกษา

ระยะเวลา
27 พ.ย.57
(6 ชั่วโมง)

หน่วยงานที่จัด
สพม. 2

23 ธ.ค. 57
(6 ชั่วโมง)

สพม. 2

9 – 11 ม.ค. 58
(12 ชั่วโมง)

สานักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา เขต 10

13 ก.พ. 58
(3 ชั่วโมง)
24 ก.พ. 58
(3 ชั่วโมง)

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

9 มี.ค. 58
(3 ชั่วโมง)

ชมรมครูเขตพระโขนง

12 มี.ค. 58
(3 ชั่วโมง)

ศูนย์เครือขํายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศส
สพฐ.2 และ สคคศ.

21 มี.ค. –
3 พ.ค. 58
(245 ชั่วโมง)

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
2

ที่
17

18
19
20

ชื่อ – สกุล
นางเกษรา
ก๎องศักดิ์ศรี
นางชนิสรางค์
ปรากฎชื่อ
นางสาวอรวรรยา
ภาคคา
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร
นางสาวกมลรัตน์
ตระกูลสถิตมั่น
นางสาวอรวรรยา
ภาคคา
ครูกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษา
ตํางประเทศ
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์

ชือ่ หลักสูตรการฝึกอบรม/ โครงการ
พัฒนาบุคลากร กลุํมบริหารงาน
บุคคล

ระยะเวลา
9-10 พ.ค. 58
(12 ชั่วโมง)

หน่วยงานที่จัด
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสหวิทยา
เขตเบญจสิริ : มิติการบูรณาการ
คํานิยม 12 ประการสูํห๎องเรียน
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการการเรียนการสอนยุคใหมํสูํครู
มืออาชีพ
ประชุมประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัด สพม.2
ปีงบประมาณ 2558
ประชุมปฏิบัติการโครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดา:
ภาษาฝรั่งเศสวิทยาการ
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน

11 พ.ค. 58
( 6 ชั่วโมง)

โรงเรียนพระโขนงพิทยา
ลัย

11-12 พ.ค. 58
(12 ชั่วโมง)

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

14 พ.ค. 58
(6 ชั่วโมง)

21

นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์

23-25 พ.ค. 58
(18 ชั่วโมง)

22

นายสุชาติ
รัตนเมธากูร

23

นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์

ประชุมศูนย์เครือขํายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาฝรั่งเศส สพม.2

29 พ.ค. 58
(3 ชั่วโมง)

24

นางเกษรา
ก๎องศักดิ์ศรี

ประชุมศูนย์เครือขํายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาญี่ปุน สพม.2

29 พ.ค. 58
(3 ชั่วโมง)

26 พ.ค. 58
(6 ชั่วโมง)

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
2
สานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
2
ศูนย์เครือขํายพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาฝรั่งเศส สพม.2
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนเทพลีลา

ที่
25

ชื่อ – สกุล
นางสาวนิภาพรรณ
อดุลย์กิตติชัย

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม/ โครงการ
สัมมนาภาษาญี่ปุน เรื่อง Next
World กับการเรียนการสอนที่ถูก
ปฏิวัติ

ระยะเวลา
29 พ.ค. 58
(6 ชั่วโมง)

26

นางสาวกมลรัตน์
ตระกูลสถิตมั่น
นางสาวเสาวนีย์
จิระสุทธิ์ตระกูล
นางสาวกมลรัตน์
ตระกูลสถิตย์มั่น

การสอนภาษาจีนแบบลัด สั้น ตรง

29 พ.ค. 58
(6 ชั่วโมง)

ประชุมสัมมนาติดตามนิเทศแนว
ทางการพัฒนาสถานศึกษาด๎าน
ประชาคมอาเซียน/ภาษาอาเซียน
อบรมยาเสพติดในสถานศึกษา ณ
ห๎องจอมพล ป. พิบูลสงคราม
อบรมครูเรื่องฝรั่งเศสในโลกป๎จจุบัน:
สังคมและวัฒนธรรม

4 มิ.ย. 58
(6 ชั่วโมง)

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

5 มิ.ย. 58
(6 ชั่วโมง)
12 มิ.ย. 58
(6 ชั่วโมง)

สพม.2

ประชุมปฏิบัติงานจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา ปี 2559 - 2563

15-17 มิ.ย. 58
(18 ชั่วโมง)

27
28
29

30

นายสุชาติ
รัตนเมธากูร
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
นางสาวนิภาพรรณ
อดุลย์กิตติชัย
นางเกษรา
ก๎องศักดิ์ศรี
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
นางสาวนิภาพรรณ
อดุลย์กิตติชัย
นางเกษรา
ก๎องศักดิ์ศรี
นางสาวจิรา
จั่นเล็ก
นางสาวภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ์
นางสาวอรวรรยา
ภาคคา
นางสาวสุกัญญา
มหาฤทธิ์

หน่วยงานที่จัด
สมาคมครูภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุนแหํง
ประเทศไทย รํวมกับแจ
แปนฟาวน์เคชั่น กทม.
สถาบันการจัดการป๎ญญา
ภิวัฒน์

ศูนย์เครือขํายพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาฝรั่งเศส สพม.2
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ที่

31
32

ชื่อ – สกุล
นางสาวกมลรัตน์
ตระกูลสถิตย์มั่น
นางสาวกมลรัตน์
ตระกูลสถิตย์มั่น
นางสาวนิภาพรรณ
อดุลย์กิตติชัย

33

นางเกษรา
ก๎องศักดิ์ศรี

34

นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์

35

36

37

นางสาวสุกัญญา
มหาฤทธิ์
นางสาวอรวรรยา
ภาคคา
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์

38

นางสาวนิภาพรรณ
อดุลย์กิตติชัย

39

นางสาวจิรา
จั่นเล็ก
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์

40

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม/ โครงการ

ระยะเวลา

หน่วยงานที่จัด

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ทางไกลในโรงเรียน
การอบรมไวยากรณ์ภาษญี่ปุนให๎แกํ
นักเรียนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับ N4
และ N5
คําย Japanese One Day Trip
ณ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

17 มิ.ย. 58
(3 ชั่วโมง)
19 มิ.ย. 58
(6 ชั่วโมง)

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมครุ
เขตพระโขนง
ประชุมสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาส
คล๎ายวันสถาปนา สานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยาครบรอบ 54
ปี
การประชุมพัฒนาวิชาชีพครูโดย
เครือขํายชุมชนแหํงการเรียนรู๎

24 มิ.ย. 58
(6 ชั่วโมง)
25 มิ.ย. 58
(6 ชั่วโมง)
29 - 30
มิ.ย. 58
(12 ชั่วโมง)

โรงเรียนกุนนทีรุทธาราม
วิทยาคม

อบรมพัฒนาทักษะสาคัญในศตวรรษ
ที่ 21 สูํกระบวนการเรียนรู๎

30 มิ.ย. –
1 ก.ค. 58
(6 ชั่วโมง)
8 ก.ค. 58
(6 ชั่วโมง)

สพม.2

9 ก.ค. 58
(6 ชั่วโมง)
10 ก.ค. 58
(6 ชั่วโมง)

สพม.2

การอบรมปฏิบัติการหัวหน๎ากลุํมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ โรงเรียน
ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
การอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนแบบเรียนรํวม
ประชุมประเมินผลงานวิชา
ภาษาอังกฤษ

20 มิ.ย. 58
(6 ชั่วโมง)

ศูนย์เครือขํายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาญี่ปุน
สพม.2
ศูนย์เครือขํายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาญี่ปุน
สพม.2 โรงเรียนเทพลีลา
และ โรงเรียนสารวิทยา
ชมรมครูเขตพระโขนง
สานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา
มศว.

สพม.2

สพม.2

ที่
41

42

43
44

45

ชื่อ – สกุล
นางนลินพร
สมสมัย
นางชนิสรางค์
ปรากฎชื่อ
นางสาวจิรา
จั่นเล็ก
นางสาวกวินวัณณ์
กาฬดิษฐ์
นางสาวอรวรรยา
ภาคคา
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร
นางสาวจิรา
จั่นเล็ก
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
นางสาวกวินวัณณ์
กาฬดิษฐ์
นางสาวกมลรัตน์
ตระกูลสถิตย์มั่น
นางสาวสุกัญญา
มหาฤทธิ์

46

นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์

47

นางสาวกมลรัตน์
ตระกูลสถิตมั่น

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม/ โครงการ
การทดสอบครูภาษาอังกฤษเพื่อ
ประเมินความพร๎อมทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุํม
สหภาพยุโรป CEFR ของครูผู๎สอน
ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลา
11 ก.ค. 58
(6 ชั่วโมง)

หน่วยงานที่จัด
สพม.2
และ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
ในพระราชาชูปถัมภ์ฯ

การประชุมสัมมนา “โครงการ
เสริมสร๎างองค์ความรู๎ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา”
ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมครู
เขตพระโขนง
การเรียนรู๎ภาษาอังกฤษของผู๎เรียน
และผู๎สอน ระดับมัธยมศึกษา เพื่อเข๎า
สูํประชาคมอาเซียน

17 ก.ค. 58
(6 ชั่วโมง)

สพม.2

6 ส.ค. 58
(6 ชั่วโมง)
14 ส.ค. 58
(6 ชั่วโมง)

ชมรมครูเขตพระโขนง

ประชุมงานสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ประชุมสัมมนาติดตามการจัดการ
เรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เพื่อ
วิทยาการและขยายผลการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน
ภาษาฝรั่งเศส ระดับภูมิภาค BELCASEAN
การสอนภาษาจีนแบบลัด สั้น ตรง

18 ส.ค. 58
(6 ชั่วโมง)

สพม.2

4-6 ก.ย. 58
(18 ชั่วโมง)

ศูนย์เครือขํายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศส
สพม.2 โรงเรียนสีกัน
(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

9 ก.ย. 58
(6 ชั่วโมง)

สถาบันการจัดการป๎ญญา
ภิวัฒน์

มหาลัยมหิดล (ศาลายา)

ที่
48

50

51

52

ชื่อ – สกุล
นางสาวกวินวัณณ์
กาฬดิษฐ์
นางสาวสุกัญญา
มหาฤทธิ์
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
นางสาวนิภาพรรณ
อดุลย์กิตติชัย
นางเกษรา
ก๎องศักดิ์ศรี
นางสาวจิรา
จั่นเล็ก
นางสาวภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ์
นางสาวอรวรรยา
ภาคคา
นางชนิสรางค์
ปรากฎชื่อ
นางสาวจิรา
จั่นเล็ก
นางสาวกวินวัณณ์
กาฬดิษฐ์
นางสาวอรวรรยา
ภาคคา
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม/ โครงการ
การอบรมการเรียนการสอนครูใน
ศตวรรษที่ 21

ระยะเวลา
12 ก.ย. 58
(6 ชั่วโมง)

หน่วยงานที่จัด
ชมรมครูเขตพระโขนง

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทา
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559
และจัดทารายงานการประเมินผลและ
การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ
2558

22-24 ก.ย. 58
(18 ชั่วโมง)

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

การอบรมภาษาอังกฤษตามระดับ
ความสามารถจากผลการประเมินตาม
กรอบ CEFR

20,26-27 ก.ย. 58
(30 ชั่วโมง)

สพม.2
และ สถาบันภาษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ สร๎างสื่อ
การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อ
วิทยาการ

25-28 ก.ย. 58
(24 ชั่วโมง)

สมป. และ
ศูนย์เครือขํายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศส
สพม.2 โรงเรียนสีกัน
(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

ศึกษาดูงานประชาคม
อาเซียน
วันที่ 7–11 ตุลาคม
2557
ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ศึกษาดูงานประชาคม
อาเซียน
วันที่ 24 – 28 ตุลาคม
2557
ณ ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี

