รายงานผลการดาเนินงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. โครงการประชาคมอาเซียน
4. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
5. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

กิจกรรมโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ปีงบประมาณ 2559
ที่
งาน / โครงการ / กิจกรรม
ได้รับงบฯ
แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
1 ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
2 การจัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษา
(1,217,640)
3 วันคริสต์มาส
4 นานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
3,000
รวม
3,000
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
5 นานักเรียนแข่งขันนอกสถานที่
6,000
6 สอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส
5,400
รวม
11,400
โครงการประชาคมอาเซียน
7 เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน
560
รวม
560
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
8 สร้างสรรค์ผลงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
รวม
แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
9 ปรับปรุงพัฒนางานพัสดุ
(16,872.80)
รวม
รวมทั้งสิ้น
14,960

ใช้งบฯ

หมายเหตุ

-

อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ

2,850
4,800
7,650

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

-

ดาเนินการแล้ว

-

อยู่ระหว่างดาเนินการ

-

-

7,650

อยู่ระหว่างดาเนินการ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ
เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ ที่ 3.1, 3.2, 3.3 และ
มาตรฐานที 4 ตัวบ่งชี้ ที่ 4.1, 4.4, มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ สมศ.
( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 3
(ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3.1,3.2) ตัวบ่งชี้ที่ 4 (ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 4.1,4.2)
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเสาวนีย์ จิระสุทธิ์ตระกูล และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถสูงสุดและต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็น
แก้ปัญหาเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุ ณภาพนักเรียน
และกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ
ดนตรี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
และมีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยให้นักเรียนได้ทา
กิจกรรมตามความถนัดและแสดงออกถึงความสามารถของแต่ละบุคคล และตามแนวการจัดการศึกษาของ
โรงเรีย นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้น ให้ผู้ เรียนมีคุณ ลั กษณะพึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World
class standard) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) ซึ่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้รับคัดเลือก
ให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2552 เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจัดกิจกรรมนี้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยปรับกิจกรรมให้น่าสนใจ และสนองตอบความต้องการของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น โดยนาผลการ

ประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการดาเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา
มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมดาเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก รู้จักคิดและแก้ปัญหาได้อย่างมั่นใจ
2.2 ส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ เพื่อนามาพัฒนาตนเอง
2.3 ปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ ความขยัน หมั่นฝึกฝนหาความรู้
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันร้อยละ 100 สามารถคิด ผ่านการฟัง พูด อ่าน เขียน หรือนาเสนอในกิจกรรม
ต่างๆ และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับมาก
4. ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
4.1 ด้านปริมาณ นักเรียนในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ร้อยละ 80 สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
4.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถคิดผ่านการพูด เขียนหรือนาเสนอด้วยวิธีต่างๆ
ผ่านกิจกรรมที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก
ผลลัพธ์ที่ได้ตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
งาน/โครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนสามารถคิดผ่านการฟัง พูด อ่าน
กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
นักเรียน...17....คน
เขียน หรือนาเสนอวิธีการต่างๆผ่าน
ครู.......4......คน กิจกรรมที่เข้าร่วม และมีทักษะทาง
ภาษาเพิ่มขึ้น
1. แข่งขันพูดสดุดี “Father in my
นักเรียน...17....คน
heart”
ครู.....4.....คน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ( N = ……21……..)

ระดับความพึงพอใจ มาก = 4.32

5. งบประมาณ
ได้รับจัดสรร
บริหารโครงการแล้ว
คงเหลือ
ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ
1 กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ

6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น ...... 21......คน เป็นนักเรียน....17.....คน
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผู้ปกครอง/...................จานวน.........4.............คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
รายการ
ลาดับ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
ที่
มาตรฐาน
คุณภาพ
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแข่งขัน
7
3.86
1.11
มาก
ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการแข่งขัน
7
3.86
1.24
มาก
นักเรียนมีโอกาสฝึกใช้ทักษะทางภาษา
4
4.52
0.75
มากที่สุด
นักเรียนกล้าแสดงออก รู้จักคิด และแก้ปัญหาได้
2
4.62
0.74
มากที่สุด
นักเรียนมีประสบการณ์ตรง รู้จักคิดเป็น ทาเป็น และ
2
4.62
0.67
มากที่สุด
แก้ปัญหาเป็น
นักเรียนมีความรับผิดชอบ และหมั่นฝึกฝนหาความรู้
5
4.29
1.01
มาก
นักเรียนมีทักษะในการทางานเดี่ยวและการทางานร่วมกัน 6
4.10
1.14
มาก
นักเรียนเห็นประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม
1
4.67
0.66
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
4.32
มาก
-ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
เนื่องจากช่วงระยะเวลาในการการดาเนินกิจกรรม มีกิจกรรมอื่นๆมากมาย จึงมีกิจกรรมอีกหลาย
กิจกรรมยังไม่ได้ดาเนินการ
8. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ.......................................................................ผู้รายงาน
(นางสาวเสาวนีย์ จิระสุทธิ์ตระกูล)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................
(นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ.......................................................................
(นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ภาคผนวก
โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ผลการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ

ที่
1

รายการ
แข่งขันพูดสดุดี
“Father in my heart”

รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

ผู้ที่ได้รับรางวัล
นางสาวพัชรโชค ทีศรี
นางสาวนัชธานันต์ ยินดีธนพัฒน์
นายวัชรสิทธิ์
วิจิตรพงษ์

แข่งขันพูดสดุดี
“Father in my heart”

ระดับชั้น
ม. 5/9
ม. 4/6
ม. 6/6

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2559
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ
เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษา
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด้านมาตรฐานการจัดการศีกษา มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ สมศ.
( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 5.8
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางนลินพร สมสมัย และนางสาวอุษา นะแน่งน้อย
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นสาคัญ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
ครบถ้วน ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ โดยเจ้าของภาษาขึ้นเพื่อสนองต่อนโยบายการสอนภาษาต่างประเทศ สนองต่อหลักสูตรและ
จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์จริงและได้ฝึกกับเจ้าของภาษาโดยตรงนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มพูนความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนให้แก่ครูอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจ และยอมรับ
ทั้งจากผู้ ป กครองและตัว นั กเรี ย นเอง และจากผลการประเมิ นความพึ งพอใจในระดับ ดี กลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ จึงจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้เรียนโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง
2.2เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงทางด้านเนื้อหาภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
4. ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
4.1 ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
4.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนมีความสนใจและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
กับเจ้าของภาษาได้ดีขึ้น นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ได้ตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษา
นักเรียนจานวน 100 % นักเรียนสามารถ
ของโรงเรียน
สื่อสาร
ภาษาต่างประเทศได้
95%
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ( N = 440 คน)
ระดับความพึงพอใจ
มาก = 4.12
5. งบประมาณ
งาน/
ได้รับจัดสรร
ที่ โครงการ/ อุดหนุน
บ.กศ.
กิจกรรม
1 การจัดการ
1,217,640
เรียนการ
สอนโดย
เจ้าของ
ภาษา

อื่น ๆ

บริหารโครงการแล้ว
อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ
-

คงเหลือ
อุดหนุน บ.กศ.
-

อื่นๆ

6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น 440 คน เป็นนักเรียน 430 คน
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผู้ปกครอง จานวน 10 คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
รายการ
ลาดับที่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1. นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาต่างประเทศกับเจ้าของ
4
4.17
0.63
ภาษา
2. นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรง ด้านภาษาและ 7
4.03
0.72
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
3. นักเรียนเข้าใจบทเรียนที่ครูต่างชาติสอน
8
4.03
0.82
4. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
2
4.24
0.73
5. นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษา เพิ่มขึ้น
5
4.07
1.82
6. เทคนิคการสอนของครูต่างชาติ
3
4.22
0.76
7 .การใช้สื่อการเรียนรู้ประกอบการเรียนของครู
9
3.95
0.80
ต่างชาติ
8. เอกสารเนื้อหาประกอบการเรียนรู้
6
4.06
0.82
9. นักเรียนเห็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมนี้
1
4.35
0.71
ค่าเฉลี่ย
4.12
-ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน 8. ข้อเสนอแนะ -

ระดับ
คุณภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลงชื่อ.....................................................................ผู้รายงาน
(นางนลินพร สมสมัย)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................
(นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ.......................................................................
(นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ภาคผนวก
โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ครูต่างชาติในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษา
ที่
ชื่อ – นามสกุล
1 Mrs.Theresa Madlambayan

รายวิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1-2
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1-2
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1-2

ห้อง
ม. 1
ม. 4/4 - 4/8
ม. 4/1 - 4/3, 4/9

2 Mr. FRANCIS GLENN G.BALLERAS

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3-4
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3-4
ภาษาอังกฤษอ่าน-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
ภาษาอังกฤษฟัง-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
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

ที่
ชื่อ – นามสกุล
6 Mr. Tsutomu Matsuhashi

รายวิชาที่สอน
ภาษาญี่ปุ่น 1-2
ภาษาญี่ปุ่น 3-4
ภาษาญี่ปุ่น 5-6

ห้อง
ม. 4/6
ม. 5/6
ม. 6/6

PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Mrs. Theresa Z. Madlambayan
English Teacher

School Activities

New Year’s Party 2016

Sports fest 2015

Spelling Bee Competition 2015
 -I was one of the judges
 -Prepared the words/ vocabularies
for the students to be used in the contest proper.
Open House
Spelling Bee Competition (Participants from other schools)
 I was one of the judges for this competition.

Singing Contest
 Students sings English songs ( Different Level)
 I was one of the judges

FRANCIS GLENN G. BALLERAS
About Me
Allow me to introduce myself
I’m a simple person whom everybody could trust. I’m on this business of teaching
since I was in my home country Philippines for almost seven years. I moved in Thailand to
teach because I’ve heard from my relatives and friends that Thailand is a wonderful place to
continue my profession. I have a fear of heights, I love to travel and do adventures. I love to
listen to music and play sports. If you want more about me you can scan the next pages to
see my resume. You can check also my performance when I started teaching in
Wachirathamsatit School last November 2015 until present. I was assigned to teach
Mathayom 5 and Mathayom 2 and I’m very happy to be part of this wonderful institution.
QUALIFICATIONS
 Commendable academic and teaching experience
 Computer literate - MS Word, Excel, PowerPoint
 Notable leadership skills
 Good communication
 Hardworking and dependable worker
 Willing to be trained
PROFESSIONAL AND ACADEMIC BACKGROUND
 Finished Bachelor of Secondary Education Major in Physical Education at Notre Dame
University, Cotabato City
 Taught English Conversation (Grade 1,3,7,& 8) for almost 3 years in Sampran Nakhon
Pathom Bangkok Thailand.
 Taught Physical Education, Basic Computer & Values Education lessons for (4) years in
Notre dame Cotabato Philippines.
 Assigned as Sports coordinator for S.Y. 2007-2009
 Conducts private tutorials in primary English & Mathematics
 Work as Operations Coordinator in 2Go Group Inc.
 Taught Speaking and Listening for (2) years at Sukhondheerawidhya Private School

SEMINARS ATTENDED
 NDEA Sports Officials Training Course (Nov. 3-5, 2009)
 Understanding by design Seminar/ Workshop (Aug. 12-12, 2009)
 Culture of Dialogue: Path to Peace (May 27-28, 2008)
 Effective Oral & Written Communication Skills (may 29-30, 2007)
 Leadership Training Seminar-Workshop (July 15, 2005)
 Inter-religious Dialogue 2003
 Seminar-workshop in Swimming Feb. 2004
 Seminar in Music April 2004
 General Planning and Leadership Seminar June 2004
 Seminar-Workshop on Volleyball Aug. 7,2004
 Seminar-workshop on Personality Development Aug. 14,2004
Skills: Computer literate, driving, play drums, coach basketball
EDUCATIONAL BACKGROUND
2003-2006
Notre Dame University, Cotabato City Philippines
Bachelor of Secondary Education, Major in Physical Education Graduate
2002-2003
University of San Agustin, Iloilo City Philippines Bachelor of Music
College Level
1998-2002
Laboratory High School, Cotabato City Philippines Graduate
1992-1998
Sero Elementary School, Cotabato City Phils. Graduate
I’m part of this institution since 5th November 2015 until present.
These are my co-teachers in foreign language department. This
picture was taken during our sports day last November 2015. It
was fun and exciting to be part of this wonderful institution and
with lovely and hard-working teachers.

Christmas tree competition
last December 2015
Served as one of the judges

“New Year January 2016
It was a wonderful evening for all teachers
to experience a very cool year-end party.
With a lot of gifts and prizes were given
and it’s also a blessing for me that I got
a necklace gold during this party.
It’s not only a party but an opportunity
to socialize with other department teachers.
Open house spelling bee competition
-Held in Wachirathamsatit School last January 2016.
-I served as a checker and watcher during the said competition.

Teaching Method
Mathayom 5 class
 I had a simple drills and games at the beginning of my class to prepare students and
get their attention.
 I wanted students to participate through oral speaking to focus not only selected
students but everybody in the class.
Mathayom 2 class
 My process of teaching is quite the same with higher Mathayom but I gave a very
simple technique for them to get the idea.
 I sometime give a motivational games to prepare students and adjust to the
for them to understand the topic in simplest way.

 Trained students from Mathayom 3, 4 and 5 for their inter-school competition.
 Mathayom 3 trained for public speaking, does q and a to determine her capability and
prepared questions from the given topics.
 For quiz bee (Mathayom 4 and 5), review students about London and divided the task
to search more about London since this topic is very wide.

Mathayom 5 class
 Group role play presentation.
 A great way for students to practice more their speaking skills and to socialize with
others.
 I asked them to do this group presentation for them to have a cooperation and a
better way to communicate with their friends through English conversation.
 This presentation is for their final project.

Achievements for School Year 2015-2016
Mr. OSCAR MALICAD JR.
ESL Instructor
SCHOOL ACTIVITIES
 English Singing Contest
- Was part of the panel of judges.

 Open House 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 and
junior high school level.

 Annual School 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
and junior high school level.

 Christmas Tree Making Contest
- held last December 24, 2015.
- was a part of the panel of judges to select the best group with the best tree.
- threw questions during the Q and A portion as the students explain their work to the
judges.

 Celebrated Christmas with the whole Foreign Languages department with amazing
presentations, fun games, gifts and a whole lot more…
 New Year’s School Party
 Joined the annual New Year’s Party.
 Represented the department with Ms. Aonwanya and won 1st Runner Up as
best-dressed couple.

 Speech Competition in Rittiyawannalai School
 Trained and prepared the student for the competition.
 Elicited pointers on speech chronology, pronunciation and intonation.
 Ms. Patcharachok Teesri from M. 5/9 received 1st prize grand winner

2015 年的工作表现
Liang xin Chinese teacher

以下是我在 2015 年第二学期的工作表现。
ฝึกซ้อมและนานักเรียนร่วมแข่งภาษาจีนที่รังสิต
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงประกอบลีลาโดย
นักเรียนโปรแกรมภาษาจีน
และเข้าแข่งขันในรายการอื่นๆต่อไปนี้
带学生去蓝实大学参加比赛
-แข่งขันตอบคาถามภาษาจีน One Road One Belt
-คัดลายมือ
-ศิลปะการเขียนพู่กันจีน

กิจกรรมวันคริสต์มาส
2015 年 12 月 25 日圣诞节
当高一年级圣诞树比赛的评委
- เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแต่งต้นคริสต์มาสระดับ
ม.๕

- เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนโปรแกรมภาษาจีนแสดงในกิจกรรม
วันคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรม Open House
教学生包饺子，为了让学生更了
解中国的传统节日。
รับผิดชอบฝึกฝนและดูแลนักเรียนโปรแกรมภาษาจีนสาธิตการ
ทาเกี้ยวจีน

参加学校举行的新年活动
ร่วมกิจกรรม ฉลองวันปีใหม่

กิจกรรม เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน
春节联欢会，做汤圆让学生和
老师免费品尝。
นานักเรียนโปรกรมภาษาจีนสาธิตการทาบัวลอยน้าขิง

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2559
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม วันคริสต์มาส
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1,3.2,3.3,3.4
มาตรฐานที 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1,4.2,4.4 มาตรฐานที 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1,6.2,6.3
ตัวบ่งชี้ สมศ.
( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 3.1,3.2
แผนงานหลัก
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางทิพย์จันทร์ หงษา และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
25 ธันวาคม พ.ศ. 2558
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องถือว่าผู้เรีย นทุกคนมี
ความสามารถและจะต้ องจั ดการศึกษาให้ ส อดคล้ องกับ ความถนั ด ความสนใจของผู้ เรียน เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็นแก้ปัญหาเป็น สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้วัฒนธรรม
และประเพณีต่างๆ ของเจ้าของภาษาควบคู่กันไป เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ความต้องการของผู้เรียน และสังคมปัจจุบัน
โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ เน้นการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก ส่งเสริมการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา ดังนั้นใน
วันที่ 25 ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคริสต์มาส และชาวคริสต์ถือว่าเป็นวันสาคัญในฐานะวัน ประสูติของพระเยซู
ทุ ก ประเทศที่ นั บ ถื อ ศาสนาคริ ส ต์ มั ก จะจั ด เทศกาลเฉลิ ม ฉลองอย่ า งยิ่ ง ใหญ่ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ มีความตระหนักและเห็ นความสาคัญ ของวันดังกล่ าว และเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ถึงวัฒ นธรรมประเพณีสากลอีก ทั้งเป็นการบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้การจัดการ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และจากผลแบบสรุปความพึงพอใจในกิจกรรมที่
ผ่านมาอยู่ในระดับ ดี กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภ าษาต่างประเทศ จึงเห็ น สมควรจัดกิจกรรมนี้ โดยมีการจัด
ประกวดแข่งขันทางด้านภาษาที่หลากหลาย จัดนิทรรศการ กิจกรรมการแสดงต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพในฐานะพลเมืองและพลโลกโดยนาผลการประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะตลอดจนปั ญหาที่พบในการดาเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา มาพัฒ นาการจัดกิจกรรมเพื่อให้
กิจกรรมดาเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โ ดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา
2.2 เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถทางภาษา
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมประเพณีวันคริสต์มาส
4. ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
4.1 ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
4.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มีวิสัยทัศน์มีทักษะในการทางาน รักการทางาน และสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ได้ตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กิจกรรมวันคริสต์มาส
นักเรียนจานวน 468 คน นักเรียนสามารถเข้า
ครู 20 คน
ร่วมกิจกรรมวัน
คริสต์มาสอย่างพึง
พอใจ ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมประเพณีวัน
คริสต์มาส
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ( N = 488 )
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด = 4.56
5. งบประมาณ
ได้รับจัดสรร
บริหารโครงการแล้ว
คงเหลือ
ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม อุดหนุน บกศ. อื่น ๆ อุดหนุน บกศ. อื่น ๆ อุดหนุน บกศ. อื่นๆ
1 วันคริสต์มาส
หมายเหตุ:…………………………-…………………………………………….

6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น 488 คน เป็นนักเรียน จานวน 468 คน
ครู จานวน 20 คน
ที่
รายการ
อันดับ
S.D.
ระดับ
X
คุณภาพ
1 สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม, สวยงาม
7
4.51
0.70
มากที่สุด
2 พิธีกรดาเนินรายการ
6
4.53
0.56
มากที่สุด
3 กิจกรรมการแสดง
5
4.55
0.73
มากที่สุด
4 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ( 1 คาบ )
8
4.49
0.88
มาก
5 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของ
2
4.61
0.69
มากที่สุด
เจ้าของภาษา
6 กิจกรรมช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
4
4.56
0.85
มากที่สุด
7 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถทางภาษา 3
4.59
0.73
มากที่สุด
8 ความประทับใจที่มีต่อกิจกรรม
1
4.62
0.76
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
4.56
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
1. ประทับใจซานตาคลอส มีขนมมาแจก
2. นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ต้นคริสต์มาส
3. อากาศค่อนข้างร้อน
4. กิจกรรมการแสดงควรมีหลากหลายมากกว่านี้
5. เพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้มากกว่านี้
7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
8. ข้อเสนอแนะ
-

ลงชื่อ.....................................................................ผู้รายงาน
(นางทิพย์จันทร์ หงษา)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................
(นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ.......................................................................
( นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี )
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ภาคผนวก
โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
กิจกรรมวันคริสต์มาส
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ผลการแข่งขันกิจกรรมวันคริสต์มาส

ที่
1

รายการ
การประกวดการ
ประดับต้นคริสต์มาส
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รางวัล

2

การประกวดประดิษฐ์
ต้นคริสต์มาสแห่งความพอเพียง รองชนะเลิศอันดับ 1
(Sufficiency X’mas)
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชมเชย

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ

ผู้ทไี่ ด้รบั รางวัล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

5/2
5/3
5/4
5/5
5/8

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2559
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม นานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
สนองกลยุทธุ์ สพฐ.
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองกลยุทธ์ สพม 2
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1,3.2,3.3,3.4
มาตรฐานที 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1,4.2,4.4 มาตรฐานที 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1,6.2,6.3
ตัวบ่งชี้ สมศ.
( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 3
(ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3.1, 3.2)
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ลักษณะงาน / กิจกรรม ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอรวรรยา ภาคคา
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
สถานที่จัดกิจกรรม :
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.หลักการและเหตุผล
สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะการดารงชีวิต และเกิดการใฝ่รู้ใฝ่
เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันการเรียนการสอนด้วยการจัดประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน จะช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ดีกว่าการเรียนเฉพาะในตาราเรียนและในห้องเรียนเท่านั้น ดังนั้นการจัดประสบการณ์
ตรงให้ ผู้ เรี ย นได้ ใ ช้ ภ าษาต่ า งประเทศกั บ เจ้ า ของภาษาและในบรรยากาศสิ่ ง แวดล้ อ มของผู้ ที่ ใ ช้
ภาษาต่างประเทศจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก เรียนรู้ถึง
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขีย น
เพื่อใช้ในการดารงชีพและการศึกษาต่อ การดูแลและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
จากผลการประเมิ น กิ จ กรรมในการจั ด ที่ ผ่ า นมาอยู่ ใ นระดั บ มาก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศจึงจัดกิจกรรมนานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่อีก เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
และกระบวนการเรี ย นรู้ และเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นสามารถท ากิ จ กรรมตามความถนั ด และแสดงออกถึ ง

ความสามารถและศั ก ยภาพของแต่ ล ะบุ ค คล โดยน าผลการประเมิ น กิ จ กรรม ระดั บ ความพึ งพอใจ
ข้อเสนอแนะตลอดจนปั ญหาที่พบในการดาเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา มาพัฒ นาการจัดกิจกรรมเพื่อให้
กิจกรรมดาเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารให้ถูกต้อง
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรง ทางด้านเนื้อหาภาษาต่างประเทศ ตลอดจน
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้น
2.3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จาก
กิจกรรมด้านภาษา
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก
4. ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
4.1 ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตประมาณ 200 คนเข้าร่วมกิจกรรม
4.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง เพิ่มขึ้น
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ได้ตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กิจกรรมนานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
นักเรียนจานวน...5....คน นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมของ
ครู....1....คน
เจ้ า ของภาษาและทั ก ษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม O-Net
นักเรียนจานวน...5....คน เพิ่มขึ้น
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (2 ก.พ. 59)
ครู....1....คน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ( N = 6 )

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด = 4.59

5. งบประมาณ
ได้รับจัดสรร
บริหารโครงการแล้ว
คงเหลือ
ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ
1 นานักเรียนศึกษาแหล่ง 3,000
3,000
เรียนรู้นอกสถานที่

6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น....6...คน เป็นครู 1 คน นักเรียน 5 คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
ที่
รายการ
ลาดับที่ ค่าเฉลี่ย
ส่วน
ระดับ
เบี่ยงเบน
คุณภาพ
มาตรฐาน
1 ความเหมาะสมในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
6
4.40
0.89
มาก
2 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม
7
4.33
1.03
มาก
3 นักเรียนมีโอกาสฝึกใช้ทักษะทางภาษา
3
4.67
0.82
มากที่สุด
4 นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรง ทั้งด้านภาษาและ
2
4.83
0.41
มากที่สุด
วัฒนธรรม
5 นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น
3
4.67
0.52
มากที่สุด
6 นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
5
4.52
0.51
มากที่สุด
7 นักเรียนมีทักษะในการทางานร่วมกัน
7
4.33
0.82
มาก
8 นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
1
5.00
0.00
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
4.59
มากที่สุด
- ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น.
1. อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก
2. ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษามากยิ่งขึ้น
7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
8. ข้อเสนอแนะ
–

ลงชื่อ.......................................................................ผูร้ ายงาน
(นางสาวอรวรรยา ภาคคา)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................
(นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ.......................................................................
(นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ภาคผนวก
โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
กิจกรรมนานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรูน้ อกสถานที่
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

การนานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ที่

วัน เดือน
รายการ
ปี
1 2 ก.พ. 59 กิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษแบบ
เข้ม O-Net
ณ โรงเรียนสตรี
วิทยา 2

หน่วยงานที่จัด
ศูนย์พัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
(ERIC) โรงเรียน
สตรีวิทยา 2 ใน
พระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรี
นครินทราบรม
ราชชนนี

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ครูผู้ดูแล

เด็กชายนิธิทัต
จรรยคุณี
ม. 3/1 นางสาวกวินวัณณ์
เด็กหญิงธันย์ปพัชญ์ เตชากุลพัฒน์ ม. 3/1 กาฬดิษฐ์
เด็กหญิงปลายฟ้า พิชิตขลัง
ม. 3/2
เด็กชายกิตติพล บูรณะทรัพย์ขจร ม. 3/3
เด็กหญิงกรกมล
เวลาดี
ม. 3/3

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม O-Net
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2559
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม นานักเรียนไปแข่งขันนอกสถานที่
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 และ6.3
ตัวบ่งชี้ สมศ.
( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจิรา จั่นเล็ก และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ 1 พฤศจิกายน 2558 – 30 กันยายน 2559
สถานที่จัดกิจกรรม
หน่วยงานที่จัดการแข่งขัน

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องถือว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถสูงสุดและจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้เรียน ฝึกกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น
จากแนวคิดดังกล่าวในปีการศึกษา 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงได้จัดกิจกรรมนา
นักเรียนไปแข่งขันนอกสถานที่ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่นและ ภาษาจีน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นั กเรีย นและกระบวนการเรีย นรู้ ในปี การศึกษา 2558 จึงจัด กิจกรรมนี้ อย่างต่อเนื่ อง เพื่ อสนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียนสร้างชื่อเสียงให้กับนักเรียนและโรงเรียน

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกใช้ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ เพื่อการสื่อสารให้ถูกต้อง
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงด้านเนื้อหาภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นตลอดจน
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้น
2.3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จาก
กิจกรรมด้านภาษา
2.4 เพื่อให้นักเรียนมีการจัดกิจกรรมกลุ่มตลอดจนผู้เรียนร่วมดาเนินกิจกรรมกับสถานศึกษาอื่นๆ
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันร้อยละ 100 สามารถคิด วิเคราะห์ ผ่านการร่วมกิจกรรมการแข่งขันและมี
ทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น
4. ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
4.1 ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตร้อยละ 10 เข้าร่วมการแข่งขันภาษาต่างประเทศนอก
สถานที่
4.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีจารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มีวิสัยทัศน์ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้
งาน/โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมนานักเรียนไปแข่งขันนอกสถานที่
1 การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10
2 การแข่งขันร้องเพลงฝรั่งเศส ประเภทเดี่ยว
3 การแข่งขันในงานมหกรรมการศึกษา : เปิดการเรียนรู้
สู่อาเซียน
- การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu
speech
- การแข่งขันสะกดคาภาษาฝรั่งเศส
4 การประกวดทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

ผลลัพธ์ที่ได้ตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนสามารถคิด
นักเรียน 46 คน วิเคราะห์ ผ่านการร่วม
ครู 9 คน
กิจกรรมการแข่งขันและ
มีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น
นักเรียน...6....คน
ครู....2....คน
นักเรียน...1....คน
ครู....1....คน
นักเรียน...9....คน
ครู....2....คน

นักเรียน...5....คน
ครู....2....คน

5 กิจกรรม “มหกรรมตรุษจีนรังสิต
ครั้งที่ 8”
- การประกวด Mr & Miss Chinese
- การประกวดวาดภาพจีน
- การแข่งขันทักษะและความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร
จีน
- การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน
6 โครงการการแข่งขันภาษาจีน “BU Friendship
Cup” ครั้งที่ 8 One Belt One Road
- การแข่งขันร้องและเต้นประกอบเพลงจีน ระดับ
มัธยมศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ( N = ……40……..)

นักเรียน...10...คน
ครู....1....คน

นักเรียน...15...คน
ครู....1....คน

ระดับความพึงพอใจ
มาก = 4.22

5. งบประมาณ
ที่
1

2

3

4
5

6

ได้รับจัดสรร
บริหารโครงการแล้ว
คงเหลือ
งาน/โครงการ/กิจกรรม อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ
การแข่งขัน
ภาษาอังกฤษเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งที่ 10
กิจกรรม “มหกรรม
ตรุษจีนรังสิต
ครั้งที่ 8”
โครงการการแข่งขัน
ภาษาจีน “BU
Friendship Cup” ครั้ง
ที่ 8 One Belt One
Road
การแข่งขันร้องเพลง
ฝรั่งเศส ประเภทเดี่ยว
การแข่งขันในงาน
มหกรรมการศึกษา :
เปิดการเรียนรู้สู่อาเซียน
การประกวดทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับ

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
รวม
6,000
2,850
3,150
6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น ........40.......คน เป็นนักเรียน....35.....คน
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผู้ปกครอง/ จานวน............5..........คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
รายการ
ลาดับ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
ที่
มาตรฐาน
คุณภาพ
1.ความเหมาะสมในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดโครงการ9
3.77
0.61
พอใช้
2.ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการแข่งขัน
6
4.07
0.57
มาก
3.ความเหมาะสมของระยะเวลาการแข่งขัน
10
3.35
0.94
พอใช้
4.นักเรียนมีโอกาสฝึกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
7
3.92
0.41
พอใช้
5.นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรง ทั้งด้านภาษา
2
4.92
0.26
มากที่สุด
และวัฒนธรรม
6.นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น
3
4.60
0.67
มากทีส่ ุด
7.นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมการแข่งขัน 8
3.87
0.60
พอใช้
8.นักเรียนมีทักษะในการทางานร่วมกัน
1
4.95
0.22
มากที่สุด
9.การแข่งขันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน
4
4.57
0.59
มากที่สุด
10.ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมการแข่งขัน
5
4.20
0.72
มาก
ค่าเฉลี่ย
4.22
มาก
-ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
8. ข้อเสนอแนะ
-

ลงชื่อ............................................................ผู้รายงาน
(นางสาวจิรา จัน่ เล็ก)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................
(นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ.......................................................................
(นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ภาคผนวก
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรมนานักเรียนแข่งขันนอกสถานที่
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

แบบรายงานการนานักเรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขัน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ที่

วัน เดือน ปี

1

4 ต.ค.58

2

12 พ.ย. 59

ประเภทการประกวด แข่งขัน
การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชร
ยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10

หน่วยงานที่จัด
มูลนิธิร่มฉัตร

กิจกรรม “มหกรรมตรุษจีนรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ครั้งที่ 8”
- การประกวด Mr & Miss
Chinese
- การประกวดวาดภาพจีน
- การแข่งขันทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรจีน

ผูฝ้ กึ สอน
1. น.ส.เสาวนีย์
จิระสุทธิ์ตระกูล
2. น.ส.อรวรรยา
ภาคคา

ผู้แข่งขัน
1. ด.ช.นิธิทัต จรรยคุณี
2. ด.ญ.ณัฏฐธิต ทาประสงค์
3. ด.ญ.ปนัญญา เอี่ยมอุไร
4. นายดณพ ทองสุ่น
5. น.ส.พัชรโชค ทีศรี
6. นายภูธเนศ เอราวัณ

ผลการ
แข่งขัน
-

น.ส.กมลรัตน์
ตระกูลสถิตย์มั่น

สถานที่แข่งขัน
ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย

มหาวิทยาลัยรังสิต
1.น.ส.บุณยานุช ธรรมนาม
1.นายทศวรรษ จีนงาม
1.น.ส.เกศิณี ธีรพงศ์ชูโชค
2.น.ส.ศุภาพิชญ์ เลิศอัจฉริยพร
3.น.ส.ธารทิพย์ จิรสิริสุข

-

ที่

วัน เดือน ปี

ประเภทการประกวด แข่งขัน

หน่วยงานที่จัด

ผูฝ้ กึ สอน

21 พ.ย. 58

โครงการการแข่งขันภาษาจีน
ม.กรุงเทพ
“BU Friendship Cup” ครั้งที่ 8 วิทยาเขตรังสิต
One Belt One Road
- การแข่งขันร้องและเต้น
ประกอบเพลงจีน ระดับ
มัธยมศึกษา

ผลการ
แข่งขัน

สถานที่แข่งขัน

4.น.ส.กชพรรณ นุ้ยวงศ์
1.น.ส.ศิรินดา โชติศรีนิล
2.น.ส.เกล้าลฏา เตชะเจริญทรัพย์
3.น.ส.พรธิดา วิสุทธฺปราชญ์
4.น.ส.อภิญญา แก้วมณี

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน

3

ผู้แข่งขัน

น.ส.กมลรัตน์
ตระกูลสถิตย์มั่น

ม.กรุงเทพ
วิทยาเขตรังสิต
1.น.ส.ณัฐกุลญ์ สร้อยบัวงาม
2.น.ส.เสาวภา รุ่งโรจน์
3.น.ส.อนุชรี หนึ่งหนองดุม
4.น.ส.กิตติญา พันธ์วงศ์
5.น.ส.ราชาวดี ไชยแสง
6.น.ส.ยลฎา ประเสริฐ
7.น.ส.เก็จมณี คเชนทร์ไพศาล
8.น.ส.กันตรัตน์ โพธิ์เย็น
9.น.ส.วิไลลักษณ์ แซ่ปั๊ง
10.น.ส.ชนม์นิภา สอนสิงห์

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

ที่

วัน เดือน ปี

ประเภทการประกวด แข่งขัน

4

29 พ.ย.58

การแข่งขันร้องเพลงฝรั่งเศส
ประเภทเดี่ยว

5

15 ม.ค.59

การแข่งขันในงานมหกรรม
การศึกษา : เปิดการเรียนรู้สู่
อาเซียน
- การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
Impromptu speech
- การแข่งขันสะกดคาภาษา
ฝรั่งเศส

หน่วยงานที่จัด

สมาคมครูภาษา
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทย
สพม.2

ผูฝ้ กึ สอน

นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
1. น.ส.เสาวนีย์
จิระสุทธิตระกูล
2. น.ส.อรวรรยา
ภาคคา

ผู้แข่งขัน
11.น.ส.ศิริยาภรณ์ เงางาม
12.น.ส.สิราวรรณ ทับมาก
13.นายพีระพล ชัยรินทร์
14.นายปฐมพร ศรีบัณฑิต
15.นายนนทการ เต่าทอง
น.ส.วชัญญา บุตรตะโยธี

ผลการ
แข่งขัน

รางวัล
ชมเชย

สถานที่แข่งขัน

ร.ร.อัสสัมชัญ

ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย
น.ส.พัชรโชค ทีศรี
1.น.ส.มณฑิตา อัศสกุลชัย
2. น.ส.วนิดา ศรีสมบัติ

รางวัล
ชนะเลิศ
รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

ที่

วัน เดือน ปี

6

19 ก.พ. 59

ประเภทการประกวด แข่งขัน

หน่วยงานที่จัด

การประกวดทักษะภาษาอังกฤษ ม.รังสิต ร่วมกับสมาคม
สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูภาษาอังกฤษแห่ง
ประเทศไทย
(Thai TESOL) และ
สานักพิมพ์ Oxford

ผูฝ้ กึ สอน
1. น.ส.อรวรรยา
ภาคคา
2. น.ส.สุกัญญา
มหาฤทธิ์

ผู้แข่งขัน
1.น.ส.พัชรโชค ทีศรี
2.น.ส.ภัสริญทรณ์ จันทรางศุ
3. นายนลธวัช อยู่ชมวงษ์
4. นายพงศธร เอี่ยมสะอาด

ผลการ
แข่งขัน
-

สถานที่แข่งขัน
ม.รังสิต

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2559
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
.........................................................
โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรม สอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส
สนองกลยุทธุ์สพฐ.
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองกลยุทธ์ สพม 2
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
มาตรฐานการศึกษา ศธ. ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ สมศ.
( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 3
(ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3.1,3.2)
แผนงานหลัก
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ลักษณะงาน / กิจกรรม ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์
ระยะเวลาดาเนินการ
24 มกราคม 2559
สถานที่จัดกิจกรรม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
..........................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World class standard
school) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2
ภาษาและจัดการเรียนการสอนตามระดับมาตรฐานสากล สาหรับภาษาฝรั่งเศสที่เปิดสอนในโรงเรียนวชิรธรรม
สาธิต ได้ ดาเนิ น การเรี ย นการสอนอย่ างต่อ เนื่ องในระดั บ ที่เป็น ที่ ยอมรับของนั กเรีย นและสถาบั นการศึก ษา
ระดับอุดมศึกษาที่นักเรียนได้ไปศึกษาต่อและเพื่อเป็นการยืนยันในคุณภาพดังกล่าวทางกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเห็นสมควรให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนโดยการส่งนักเรียน
เข้าสอนวัดความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับมาตรฐานสากล DELF A1 – DELF A2 เพื่อรับประกาศนียบัตร
ซึ่งเหมือนใบรับรองวุฒิหรือปริญญาที่รับรองความรู้และทักษะทางภาษาฝรั่งเศสจากกระทรวงการศึกษา ประเทศ
ฝรั่งเศส

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้ได้ระดับมาตรฐานสากล
2.2 เพื่อประเมินผลการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับ ม.4 - ม.6
2.3 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสให้ได้ระดับมาตรฐานสากล
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ ผลการสอบของนักเรียนที่สมัครสอบวัดระดับความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศส
4. ผลการปฏิบัติงาน
4.1 ด้านปริมาณ นักเรียนสามารถสอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศส
ร้อยละ 100
4.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมมาก (3.5) ขึ้นไป
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ได้ตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กิจกรรม สอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส
นักเรียนจานวน...8...คน นักเรียนสามารถสอบ
ผ่านการสอบวัดระดับ
ความรู้และทักษะ
ภาษาฝรั่งเศส ร้อยละ
100
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ( N = 8)
ระดับความพึงพอใจ
มาก = 4.12
5. งบประมาณ
ได้รับจัดสรร
บริหารโครงการแล้ว
คงเหลือ
ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ
1 สอบวัดระดับความรู้
5,400
4,800
600
ภาษาฝรั่งเศส

หมายเหตุ:………………………………………………………………………….

6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น ........8..............คน เป็นนักเรียน...8......คน
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผู้ปกครอง/..........-.........จานวน..........-............คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
รายการ
ลาดับที่ ค่าเฉลี่ย
ส่วน
ระดับ
เบี่ยงเบน
คุณภาพ
มาตรฐาน
๑.นักเรียนได้พัฒนาความสามารถด้านการฟัง
๑
๔.๖๒
๐.๕๒
มากที่สุด
๒.นักเรียนได้พัฒนาความสามารถด้านการพูด
๓
๔.๕๐
๐.๗๕
มาก
๓..นักเรียนได้พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
๖
๔.๓๘
๐.๗๔
มาก
๔.นักเรียนได้พัฒนาความสามารถด้านการเขียน
๑
๔.๖๒
๐.๕๒
มากที่สุด
๕.นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษา
๓
๔.๕๐
๐.๕๓
มาก
ฝรั่งเศส
๖.ในอนาคตนักเรียนจะเข้าสอบวัดความรู้ภาษาฝรั่งเศส
๙
๓.๖๓
๐.๕๓
มาก
ในระดับสูงขึ้น
๗.การสอบวัดความรู้ภาษาฝรั่งเศสช่วยส่งเสริมการเรียน
๓
๔.๕๐
๐.๗๕
มาก
การสอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนของเราให้ได้ระดับ
มาตรฐานสากล
๘. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
๘
๔.๑๒
๐.๘๓
มาก
๙. ควรจัดกิจกรรมนี้ในปีการศึกษาต่อไป
๖
๔.๓๘
๐.๗๔
มาก
สรุป
๔.๓๖
มาก
ข้อเสนอแนะ
- เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เนื่องจากเป็นการเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสและเป็นการทบทวนความรู้ให้ผู้
เข้าสอบได้นาไปใช้สอบในอนาคต
- วันสอบมีปัญหามาก เอกสารการสอบไม่ครบจึงทาให้มีการประท้วงซึ่งส่งผลให้ผู้อื่นเสียสมาธิไปด้วย
สถานที่สอบมีเสียงรบกวนจากการก่อสร้างเป็นการรบกวนการสอบเป็นอย่างมาก
- ควรมีคาบเพื่อสอนลักษณะข้อสอบDELF โดยเฉพาะ
7. ปัญหาและอุปสรรค์ในการดาเนินงาน
ภาคเรียนที่ ๒ โรงเรียนจัดกิจกรรมมากทาให้มีเวลาเรียนเนื้อหาในห้องเรียนน้อย ต้องหาเวลาเรียนเสริม
กับอาจารย์ผู้สอนเป็นพิเศษ
8. ข้อเสนอแนะ
-

ลงชื่อ.......................................................................ผู้รายงาน
(นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................
(นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ลงชื่อ.......................................................................
( นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี )
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ.......................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ภาคผนวก
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรมสอบวัดระดับความรูภ้ าษาฝรัง่ เศส
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

นักเรียนเข้าสอบวัดความรู้และทักษะทางภาษาฝรั่งเศส ระดับ A 2

นักเรียนเข้าสอบวัดความรู้และทักษะทางภาษาฝรั่งเศส ระดับ A 1

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่สมัครสอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศส

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2559
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อโครงการ เปิดประตูสู่อาเซียน
กิจกรรม
เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1,3.2,3.3,3.4
มาตรฐานที 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1,4.2,4.4 มาตรฐานที 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1,6.2,6.3
ตัวบ่งชี้ สมศ.
() พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่3.1,3.2
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องถือว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถและจะต้ องจั ดการศึกษาให้ ส อดคล้ องกับ ความถนั ด ความสนใจของผู้ เรียน เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็นแก้ปัญหาเป็น สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ของ
เจ้ าของภาษาควบคู่กัน ไป เพื่อเป็ น การพั ฒ นานักเรียนให้ มีความรู้ที่สอดคล้ องกับแผนพั ฒ นาคุณ ภาพ
นั ก เรี ย น และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ความต้ อ งการของผู้ เรี ย น และสั ง คมปั จ จุ บั น โดยจั ด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ เน้นการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก ส่งเสริมการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา ดังนั้นเทศกาล
เฉลิมฉลองวันตรุษจีนเป็นวันที่ ชาวจีนถือเอาความหมายของวันเริ่มฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งมีอากาศสดชื่นแจ่มใส
เหมาะแก่การเริ่มชีวิตใหม่เป็นวันขึ้นปีใหม่เทศกาลตรุษจีนจึงเป็นวันสาคัญของชาวจีนทั่วโลกและกลายเป็น
เทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองกันอย่างสากลเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนและเป็นการธารงและเผยแพร่
วัฒนธรรมจีนที่ดีงามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีความตระหนักและเห็นความสาคัญของวัน

ดังกล่ าว และเพื่อเป็ น การพัฒ นาคุณ ลั กษณะนักเรียน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิล ปวัฒ นธรรมจีนและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเทศกาลวันตรุษจีนให้กับนักเรียนและผู้สนใจได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมนี้ โดยมีการจัดประกวดแข่งขันทางด้าน
ภาษาที่หลากหลาย จัดนิทรรศการ กิจกรรมการแสดงต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพใน
ฐานะพลเมืองและพลโลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี
และเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้ ครู นักเรียนสายศิลป์ภาษาจีนและนักเรียนที่สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา
ประเพณีและวัฒนธรรมจีนในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนรวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนมากขึ้น
2.2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเห็นความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมขนบประเพณีและมี
เจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาจีน
2.3 เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถทางภาษาจีน
2.4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านภาษาจีนของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2.5 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาจีนของนักเรียน และนาไปใช้แข่งขันทักษะภายนอกได้
2.6 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศจีนในฐานะที่เป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียน
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนพาเพลิน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้
เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีวันตรุษจีน
4. ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
4.1 ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
4.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มีวิสัยทัศน์มีทักษะในการทางาน รักการทางาน
และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ได้ตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กิจกรรม เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน
นักเรียนจานวน 95 คน ครูและนักเรียนที่เข้าร่วม
ครู 5 คน
กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน
พาเพลิน มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ
ได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ประเพณีวันตรุษจีน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ( N = 100 )
ระดับความพึงพอใจ
มาก = 4.33

5. งบประมาณ
ได้รับจัดสรร
บริหารโครงการแล้ว
คงเหลือ
ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ
1 เทศกาลตรุษจีนพา
560
560
เพลิน

6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น 100 คน เป็นนักเรียน 95 คน
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผู้ปกครอง/.........-..........จานวน 5 คน
รายการ

ลาดับ
ที่
8
9
6
2

ผลการประเมินความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
4.26
0.83
มาก
4.13
0.80
มาก
4.33
0.75
มาก
4.41
0.76
มาก
มาก
4.40
0.71

1. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
2. พิธีกรดาเนินรายการ
3. กิจกรรมการแสดง
4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
5. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม
3
ประเพณีของเจ้าของภาษา
6. กิจกรรมช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน
7
4.28
7. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดง
4
4.37
ความสามารถทางภาษา
8. ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม
5
4.35
9. ควรจัดกิจกรรมนี้อีกในปีต่อไป
1
4.45
ค่าเฉลี่ย
4.33
ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
1. เวลาในการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป
2. กิจกรรมการแสดงค่อนข้างน้อย
3. ต้องการให้ซุ้มจัดนิทรรศการแสดงความรู้ทางวัฒนธรรมจีน
7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
8. ข้อเสนอแนะ

0.75
0.78
0.78
0.43

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลงชื่อ.......................................................................ผู้รายงาน
(นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................
(นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ.......................................................................
( นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี )
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ภาคผนวก
โครงการเปิดประตูสอู่ าเซียน
กิจกรรมตรุษจีนพาเพลิน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรม เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการเดินทางมาถึงงาน

ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการ ร่วม เปิดงาน

อ.นิภาพรรณ กล่าวรายงาน

ผู้อานวยการกล่าวเปิดงาน

กิจกรรมการแสดงต่างๆ

การร้องเพลงขอให้ร่ารวย gong xi fa cai

การแสดงละครเจ้าพ่อสยาม

การร้องเพลงและเต้นประกอบ wo he ni

การแสดงตัวอักษรจีน

การแสดงละครเปาบุ้นจิ้น

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2559
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
กิจกรรม
สร้างสรรค์ผลงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ ที่ 3.1, 3.2,3.3 และ
มาตรฐานที 4 ตัวบ่งชี้ ที่ 4.1, 4.4, มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ สมศ.
( ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 3
(ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3.1,3.2) ตัวบ่งชี้ที่ 4 (ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 4.1,4.2)
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
1. หลักการและเหตุผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต ทั้ งในด้านการรู้จักพอประมาณ
การมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี และการมีความรู้คู่คุณธรรม และการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน ได้สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได้เรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจนั้น ชิ้นงาน ผลงานจากการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง สามารถแสดงให้ เห็นถึงองค์ความรู้ทางภาษาที่
นักเรียนได้รับ ตลอดถึงผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆของนักเรียน
ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นอกจากได้
เรียนรู้ถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเรียนภาษาต่างประเทศต่างๆแล้ว ยังสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ใช้ความสามารถทางภาษาและด้านอื่นๆถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงานหรือผลงาน มีทักษะในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผลิตชิ้นงานหรือผลงานที่น่าภาคภูมิใจของตน

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเรียนภาษาต่างประเทศ
ต่างๆ
2.2 เพื่อให้นักเรียนนาความรู้ที่ได้รับ ความสามารถทางภาษาและด้านอื่นๆบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงานหรือผลงานที่ภาคภูมิใจของตน
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ นักเรียนสามารถผลิตชิ้นงาน หรือมีผลงานทางภาษาบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
4. ผลการปฎิบัติงานตามเป้าหมาย
4.1 ด้านปริมาณ นักเรียน ร้อยละ 100 ได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเรียน
ภาษาต่างประเทศต่างๆ และสร้างสรรค์ ผลิตชิ้นงานหรือผลงานทางภาษาบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนได้สร้างสรรค์ ผลิตชิ้นงานหรือผลงานทางภาษาบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ได้ตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กิจกรรม สร้างสรรค์ผลงานบูรณาการเศรษฐกิจ
นักเรียนจานวน 125 คน นักเรียนสามารถผลิต
พอเพียง
ครู 5 คน
ชิ้นงาน หรือมีผลงานทาง
ภาษาบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ( N = 130 )
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด = 4.78
5. งบประมาณ
ได้รับจัดสรร
บริหารโครงการแล้ว
คงเหลือ
ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ
1 กิจกรรม สร้างสรรค์
ผลงานบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง

6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น ...... 130......คน เป็นนักเรียน....125.....คน
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผู้ปกครอง/...................จานวน.........5.............คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
รายการ
ลาดับที่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
คุณภาพ
1. นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1
4.92
0.28
มากที่สุด
2. นักเรียนนาความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5
4.77
0.56
มากที่สุด
มาใช้ในการผลิตชิ้นงาน
3. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการร่วมกิจกรรม 3
4.78
0.50
มากที่สุด
4. นักเรียนมีทักษะทางภาษาในการนาเสนอชิ้นงาน
7
4.70
0.58
มากที่สุด
5. นักเรียนมีการทางานเป็นกลุ่ม
8
4.68
0.61
มากที่สุด
6. ระยะเวลาในการทากิจกรรม
6
4.75
0.47
มากที่สุด
7. กิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 3
4.78
0.41
มากที่สุด
8. นักเรียนมีความพึงพอใจในการทากิจกรรมนี้
2
4.85
0.45
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
4.78
มากที่สุด
-ข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจ
1. ระยะเวลาในการทากิจกรรม
2. อยากให้วัสดุที่ใช้มีความหลากหลาย
7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
สถานที่ในการจัดแสดงชิ้นงานของนักเรียน
8. ข้อเสนอแนะ
ควรมีสถานที่สาหรับแสดงผลงานนักเรียน

ลงชื่อ.......................................................................ผู้รายงาน
(นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................
(นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ.......................................................................
(นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ภาคผนวก
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
สูส่ ถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2559
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
กิจกรรม
ปรับปรุงพัฒนางานพัสดุ
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ข้อที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด้าน คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.3
ตัวบ่งชี้ สมศ.
( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์( ) มาตรการส่งเสริมตัวบ่งชี้ที่ 7
แผนงาน
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุกัญญา
มหาฤทธิ์
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
สถานที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
1. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึ กษาของโรงเรียนวชิร
ธรรมสาธิต จาเป็นต้องมีเอกสารประกอบการเรียน เพี่อให้การดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพทันตามกาหนดเวลา และ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องครุภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศต้องใช้งานตลอดเวลา จึง
จาเป็นต้องจัดเตรียมให้เพียงพอต่อการใช้งานและซ่อมบารุงเพื่อยืดอายุการใช้งาน และเพี่อทาให้การทางาน
ดาเนินไปด้วยดี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจัด
กิจกรรมนี้ขึ้นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี และเน้นในเรื่องของความรู้
คู่คุณธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้การบริหารงานกลุ่มสาระฯดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อยทันการและเป็นไปอย่าง
เหมาะสม

2.3 เพื่อดูแลให้วัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระฯเพียงพอต่อการใช้งานและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ ความพึงพอใจของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศต่อวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการใช้งานและอยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
4. ผลการปฎิบัติงานตามเป้าหมาย
4.1 ด้านปริมาณ - นักเรียน ร้อยละ 100 มีเอกสารประกอบการเรียน กระดาษคาตอบ และวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน
- ครู ร้อยละ 100 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
4.2 ด้านคุณภาพ กลุ่มสาระฯ มีกระดาษ และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้เพียงพอและพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน ครูและนักเรียน
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ได้ตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กิจกรรม ปรับปรุงพัฒนางานพัสดุ
ครู จานวน 16 คน
ครูกลุ่มสาระการ
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ) ภาษาต่างประเทศ
ร้อยละ 90 มีสื่อ
การสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ( N = 16)
ระดับความพึงพอใจ
มาก = 4.37
5. งบประมาณ
ได้รับจัดสรร
บริหารโครงการแล้ว
คงเหลือ
ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม อุดหนุน
บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ
1 ค่าวัสดุ (เอกสาร อุปกรณ์) (16,872.80)
-

6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความคิดเห็น
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จานวน 16 คน โดยแยกเป็นชาย 1 คน
หญิง 15 คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
รายการ
ลาดับที่
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
1. มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้
5
4.44
0.51
มาก
งาน
2. วัสดุอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
4
4.47
0.52
มาก
3. มีกระดาษเพียงพอต่อการใช้งาน
6
3.69
0.87
มาก
4. คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
1
4.56
0.51
มากที่สุด
5. ปริ๊นเตอร์อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
1
4.56
0.51
มากที่สุด
6. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้การเรียนการสอนให้
3
4.50
0.52
มาก
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ย
4.37
มาก
-ข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจ
1. ควรจัดหาครุภัณฑ์ เช่น ตู้ หรือชั้นวางของ สาหรับแสดง / เก็บรักษาสื่อหลากประเภทที่ผลิตขึ้นมา
เนื่องจากในปัจจุบันการเก็บรักษาสื่อยังไม่ค่อยเหมาะสม ทาให้เกิดความเสียหายได้ง่าย
2. ปริมาณกระดาษไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
การประมาณการค่าวัสดุอุปกรณ์บางอย่างมีความคลาดเคลื่อนสูง
8. ข้อเสนอแนะ
ควรจัดหาครุภัณฑ์ เช่น ตู้ หรือชั้นวางของ สาหรับแสดง / เก็บรักษาสื่อหลากประเภทที่ผลิตขึ้นมาเนื่องจาก
ในปัจจุบันการเก็บรักษาสื่อยังไม่ค่อยเหมาะสม ทาให้เกิดความเสียหายได้ง่าย และไม่สามารถนาไปใช้ได้อีก

ลงชื่อ.......................................................................ผู้รายงาน
(นางสาวสุกัญญา มหาฤทธิ์ )
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ.......................................................................
(นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ.......................................................................
(นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ภาคผนวก
โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนางานพัสดุ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ภาพกิจกรรมปรับปรุงพัฒนางานพัสดุ

