
ชื่อโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
กลยุทธ์ของโรงเรียน     ข้อที่  1, 2 และ 3  
มาตรฐานการประกันคุณภาพ     มาตรฐานที่  1 ประเด็นท่ี 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 
                                   1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 
                                        มาตรฐานที่  3 ประเด็นท่ี 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวประทุมมา  กลิ่นหอม 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ    1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญต่อชีวิตในสังคมปัจจุบัน เพราะเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างประเทศต่าง ๆ อีกท้ังภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในการส่ือสารในชีวิตประจำวันมากขึ้น
ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมากที่สุด  
ท้ังในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดหาส่ือการเรียนต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนได้รับประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันมากขึ้น  อีกทั้งเพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และการเตรียมตัว
เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน (Asean Community) กระบวนการจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อมจะต้อง
สนองต่อแนวคิด และเป้าหมาย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จึงได้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยจัดหาครูชาวต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
กับครูชาวต่างประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร
ได้ 
 
2. วัตถุประสงค ์  
   2.1 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  มีความรู้  เกิดทักษะในด้านภาษาอังกฤษจากการทำกิจกรรม 
การฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  และสามารถส่ือสารกับครูชาวต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง 
   2.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการพูดภาษาอังกฤษ มีความสามารถ พิเศษตาม
ความถนัด และความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันได้ 
   2.3 เพื่อให้นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข รักการเรียนภาษาอังกฤษ 
   2.4 เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารสำหรับบุคลากรในโรงเรียน 
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3. เป้าหมาย   
   - เชิงปริมาณ 
     1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถทำกิจกรรมตามความ 
                ถนัดตามศักยภาพของตนเองได้ ร้อยละ 80 
            2. นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษในการส่ือสารในชีวิตประจำวันได้ กับครูชาวต่างประเทศ  
        ร้อยละ 80 
            3. บุคลากรในโรงเรียน ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างน้อย ร้อยละ 80 
 

   - เชิงคุณภาพ 
     1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน 
                ทำให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
     2. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับเขตพื้นท่ี ได้รับรางวัลนำความภาคภูมิใจ 
                มาสู่ตนเอง ผู้ปกครอง และนำช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน 
     3. บุคลากรในโรงเรียน ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ  
                ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ เม.ย. 64 ครูประทุมมา กล่ินหอม 
2. จัดหาและทำสัญญาจ้างครูชาวต่างประเทศ เม.ย. 64 ครูประทุมมา กล่ินหอม 
3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา เม.ย. 64 ครูประทุมมา  กล่ินหอม 
4. จัดซื้อวัสดุการเรียนรู้ พ.ค. 64 ครูประทุมมา กล่ินหอม 
5. การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายในโรงเรียน ก.ค. 64 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
6. ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วม 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
พ.ย. - ธ.ค. 64 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
7. กิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษ  

เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET 
ม.ค. 65 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
9. จัดนิทรรศการทางด้านวิชาการกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เปิดบ้านกระท้อน) 
มี.ค. 65 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
10. สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล มี.ค. 65 ครูประทุมมา  กล่ินหอม 

 
5. งบประมาณ 
 

       ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ  215,800  บาท  แบ่งเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 



กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดหาและทำสัญญาจ้างครูชาว
ต่างประเทศ 

198,000 198,000   เงินนอก
งบประมาณ 

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 17,800   17,800  

จัดซื้อวัสดุการเรียนรู้      

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ภายในโรงเรียน 

     

ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วม 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

-     

กิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษ  
เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET 

-     

จัดนิทรรศการทางด้านวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(เปิดบ้านกระท้อน) 

-     

รวมทั้งสิ้น 215,800   198,000  17,800  

 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
1. ครู นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการใช้ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกับครูชาวต่างประเทศ
และนำมาพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสูงกว่าเป้าหมายของ
โรงเรียน 
 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

3. นักเรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษได้รับรางวัลใน
การเข้าร่วมการแข่งขัน นำช่ือเสียงมาสู่ตนเองและ
โรงเรียน 

การเข้าร่วมกิจกรรม เกียรติบัตร/รางวัล 

4. นักเรียนมีความรักในการเรียนภาษาอังกฤษและ
เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพอใจ ร้อยละ 100 

สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม แบบสอบถาม 

5. บุคลากรในโรงเรียนได้พฒันาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีถูกต้อง ร้อยละ 80 

สอบถาม / สังเกต แบบสอบถาม / แบบสังเกต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

 
 
…………………………………… 

(นางสาวประทุมมา กลิ่นหอม) 

 
 
 
       ……………….……………………………… 
 

          (นายชวิศ จิตปุณยพงศ)์ 

 
 
 
    ……………….…………………… 
 

     (นายสุนทร  พริกจำรูญ) 



โครงการ  :  พัฒนาการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 

    รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย 
ช่วงที่ 1   ภาคเรียนท่ี 1/2564  (1 เมษายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564) 

 

ท่ี รายการ จำนวน (หน่วย) ราคา/หน่วย จำนวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
1. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ   99,000  
2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติทาง

ภาษาต่างประเทศ 
  17,800  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 116,800  
 
 

ช่วงที่ 2   ภาคเรียนท่ี 2/2563  (1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 

ท่ี รายการ จำนวน (หน่วย) ราคา/หน่วย จำนวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
1. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ   99,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,000  

 


