
 
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 

แบบเขียนโครงการ / กิจกรรม  
ประจำปีการศึกษา 2565  

 
1. ชื่อโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
2. กลยุทธ์ของโรงเรียน    ข้อที่  1, 2 และ 3  
3. มาตรฐานการประกนัคุณภาพ  มาตรฐานที่  1 ประเด็นที่ 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 ประเด็นที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
5. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวประทุมมา  กลิ่นหอม 
6. ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ   1 เมษายน 2565 - 31 มนีาคม 2566 

8. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพฐ. 

      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1. มคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
 2. มคีวามสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

                   และแกป้ัญหา  
 3. มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม  
 4. มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 6. มคีวามรู้ ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ  

     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
 2. ความภูมใิจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
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 2.2 มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา  
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษา  
          และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5 จัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้  

    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได ้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ 
 3.3 มกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

6. สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน  

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

7. สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักโรงเรียนด้าน  

 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
 ใชร้ะบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้   
 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคณุธรรม มีทักษะชวีิตและใช้ชีวติตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

               ทรงเป็นประมุข 
 สรา้งภาคีเครอืข่ายพฒันาการศกึษาของโรงเรยีน 
 จดัระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

8. สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน  

 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 พัฒนาบุคลากรให้สามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 พัฒนาระบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 



 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ทักษะชวีิต และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 ส่งเสริมการสืบสานวฒันธรรมไทย ไท ยวน และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

               อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 รว่มมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

9. สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน  

 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู ้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคณุภาพชวีิต 
 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนมรีะบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม มทีักษะชีวิตและดำรงชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 ผู้เรียนรว่มสืบสานศลิปวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 

                อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนมรีะบบบริหารจดัการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

10. ประเภทของกิจกรรมสอดคล้องกับการคำนวณต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา  

 กิจกรรมหลัก  
 กิจกรรมรอง  
 กิจกรรมสนับสนุน 

11. หลักการและเหตุผล  
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญต่อชีวิตในสังคมปัจจุบัน เพราะเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศต่าง ๆ อีกทั้งภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารในชีวิตประจำวันมากขึ้น
ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมากที่สุด   
ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดหาสื่อการเรียนต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนได้รับประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันมากขึ้น  อีกทั้งเพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และการเตรียมตัว
เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน (Asean Community) กระบวนการจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อมจะต้อง
สนองต่อแนวคิด และเป้าหมาย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จึงได้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยจัดหาครูชาวต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
กับครูชาวต่างประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ได้ จากการที ่กลุ ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนนั ้น  ประเทศไทย
จำเป็นต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  เช่น  การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  และตัว
แปรสำคัญที่จะทำให้การเตรียมความพร้อมดังกล่าวได้ดีที่สุด คือ การเตรียมคนให้มีความรู้  ความสามารถ  



และทักษะด้านต่าง ๆ  สื่อกลางที่จะทำให้คนไทยให้เกิดความพร้อม  นั่นคือ  ภาษาต่างประเทศที่เป็นสากล  
และคนทั้ง  10  ประเทศของประชาคมอาเซียนสามารถเข้าใจได้  ก็คือ  ภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้อง
เตรียมให้เยาวชนคนในชาติ 
 ทักษะที่สำคัญของภาษาอังกฤษที่ต้องเตรียมให้นักเรียน  นั้นคือ  ทักษะด้านการสื่อสาร  โดยเฉพาะ
การเรียนรู้จากเจ้าของภาษา  ซึ่งเป็นชาวต่างชาติจริง ๆ  และการจัดสภาพแวดล้อมให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยซึ่ง
เป็นกระบวนการเรียนรู้ใหม่ของนักเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน  ส่งผล
ให้พัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนผู้ปกครอง  และชุมชน
เกิดความพึงพอใจจากศักยภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
12. วัตถุประสงค์   
   12.1 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้มีความรู ้เกิดทักษะในด้านภาษาอังกฤษจากการทำกิจกรรม 
การฟัง  พูด  อา่น  และเขียน  และสามารถสื่อสารกับครูชาวตา่งประเทศได้อย่างถูกต้อง 
   12.2 เพื่อให้นักเรียนไดร้บัการพัฒนาและส่งเสริมด้านการพดูภาษาอังกฤษ มีความสามารถ พิเศษตาม
ความถนัด และความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันได้ 
   12.3 เพื่อให้นักเรียนรว่มกิจกรรมอย่างมีความสุข รักการเรียนภาษาอังกฤษ 
   12.4 เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารสำหรับบุคลากรในโรงเรียน 
13. เป้าหมาย   
   - เชิงปริมาณ 
     1. นกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถทำกิจกรรมตามความ 
                ถนัดตามศกัยภาพของตนเองได้ ร้อยละ 80 
            2. นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ กับครชูาวต่างประเทศ  
        ร้อยละ 80 
            3. บุคลากรในโรงเรียน ไดพ้ัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างน้อย ร้อยละ 80 
 

   - เชิงคุณภาพ 
     1. นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน 
                ทำให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
     2. นกัเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับเขตพื้นที่ ไดร้ับรางวัลนำความภาคภมูิใจ 
                มาสู่ตนเอง ผู้ปกครอง และนำชื่อเสยีงมาสู่โรงเรียน 
     3. บุคลากรในโรงเรียน ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณต์่างๆ  
                ในชวีิตประจำวันได้อยา่งถูกต้อง 
 

14. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ เม.ย. 65 ครูประทุมมา กลิ่นหอม 
2. จัดหาและทำสัญญาจ้างครูชาวตา่งประเทศ เม.ย. 65 ครูประทุมมา กลิ่นหอม 



3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา เม.ย. 65 ครูประทุมมา  กลิ่นหอม 
4. จัดซื้อวัสดุการเรียนรู ้ พ.ค. 65 ครูประทุมมา กลิ่นหอม 
5. การแข่งขันทักษะภาษาองักฤษภายในโรงเรียน ก.ค. 65 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาตา่งประเทศ 
6. ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วม 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
พ.ย. - ธ.ค. 65 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาตา่งประเทศ 
7. กิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษ  

เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET 
ม.ค. 65 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาตา่งประเทศ 
9. จัดนิทรรศการทางด้านวชิาการกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เปิดบ้านกระท้อน) 
มี.ค. 66 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาตา่งประเทศ 
10. สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล มี.ค. 66 ครูประทุมมา  กลิ่นหอม 

 
15. งบประมาณ 
 

       ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ  215,800  บาท  แบ่งเป็นรายละเอียดค่าใชจ้่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

จัดหาและทำสัญญาจ้างครูชาว
ต่างประเทศ 

198,000 198,000   เงินนอก
งบประมาณ 

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 5,000   5,000  

จัดซื้อวัสดุการเรียนรู ้ 5,000   5,000  

การแข่งขันทักษะภาษาองักฤษ
ภายในโรงเรียน 

     

ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วม 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 

-     

กิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษ  
เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET 

-     

จัดนิทรรศการทางด้านวชิาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(เปิดบ้านกระท้อน) 

-     

รวมทั้งสิ้น 208,000   198,000  10,000  

 



16.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวดัและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. คร ูนักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการใช้ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครชูาวต่างประเทศ
และนำมาพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การสัมภาษณ ์ แบบสัมภาษณ์ 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสูงกว่าเป้าหมายของ
โรงเรียน 
 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

3. นักเรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษได้รับรางวัลใน
การเข้ารว่มการแข่งขัน นำชื่อเสียงมาสู่ตนเองและ
โรงเรียน 

การเข้ารว่มกิจกรรม เกียรติบัตร/รางวัล 

4. นักเรียนมีความรักในการเรียนภาษาอังกฤษและ
เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพอใจ ร้อยละ 100 

สำรวจการเข้าร่วมกจิกรรม แบบสอบถาม 

5. บุคลากรในโรงเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง ร้อยละ 80 

สอบถาม / สังเกต แบบสอบถาม / แบบสังเกต 

 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

 
 
…………………………………… 

(นางสาวประทุมมา กลิ่นหอม) 

 
 
 
       ……………….……………………………… 
 

          (นายชวิศ จิตปุณยพงศ)์ 

 
 
 
    ……………….…………………… 
 

     (นายสุนทร  พริกจำรูญ) 



โครงการ  :  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย 

ปีการศึกษา 2565 
 

ท่ี รายการ จำนวน (หน่วย) ราคา/หน่วย จำนวนเงิน(บาท) หมายเหต ุ
1. ค่าจ้างครูชาวตา่งประเทศ   198,000  
2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติทาง

ภาษาตา่งประเทศ 
     5,000  

3 จัดซื้อวัสดุการเรียนรู ้    5,000  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 208,000  

 


