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ช่ือโครงการ    การออกเสียงและสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
(Phonics  and  Conversation) 

แผนงบประมาณ     สร/างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให/ท่ัวถึงและเป6นธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ     นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร, นางนภาลัย  ไชยบุตร,  

นางสาวปุนรดา แจ?มเสียง, นางลักษณพรรณB ศรีวงศBแสง,  
นางสาวจุฑามาศ  นาสมจิตร, นางสาวปDทมาภรณB  พูลสมบัติ,  
นางวิรงรอง  ศรีพอ, Mr. Romain Liard 

สนองกลยุทธ� สพฐ.      ข/อท่ี 1, 3               
สนองมาตรฐานการศึกษา    ข/อท่ี 4, 5, 6 
ระยะเวลาดําเนินการ     1  พฤษภาคม  2556  -  31  มีนาคม  2557 
........................................................................................................................................................................ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ในโลกยุคโลกาภิวัฒนB  หรือ  การสื่อสารไร/พรมแดน  ผู/คนท่ัวโลกจะมีการติดต?อสื่อสารกันมากข้ึน   
ด/วยความสะดวก  รวดเร็ว  ซ่ึงการติดต?อสื่อสารจําเป6นต/องใช/ภาษาสากลเป6นสื่อกลาง  โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ  ปDจจุบันการเรียนภาษามีวิธีการท่ีหลากหลาย  เช?น  เรียนกับสื่อ  วีดิทัศนB  วีซีดี  วิทยุ  
โทรทัศนB  สื่อสิ่งพิมพB  อินเทอรBเน็ต ฯลฯ  ซ่ึงจะเป6นการสื่อสารทางเดียว  ผู/เรียนไม?มีโอกาสในการสื่อสาร
โต/ตอบ  ดังนั้น การเรียนภาษากับครูจะเป6นการเรียนแบบธรรมชาติท่ีน?าสนใจ  โดยเฉพาะการเรียนกับ
เจ/าของภาษา  ท่ีผู/เรียนจะได/เรียนรู/การสนทนา ออกเสียงภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันท่ีถูกต/อง และ
วัฒนธรรมโดยตรงกับเจ/าของภาษา  
 โรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย  ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสาร  จึงจัด
โครงการการออกเสียงและสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Phonics and Conversation)  ข้ึนโดย
จัดให/นักเรียนชั้นประถมศึกษาป[ท่ี  1 -  6  ห/องเรียนพิเศษส?งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรBและ
คณิตศาสตรB (Excellence in Science and Mathematics: ESM)  เรียนภาษาอังกฤษ  การสนทนาและ
ออกเสียงภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  กับครูท่ีเป6นเจ/าของภาษาโดยตรง  ซ่ึงจะเป6นประโยชนBอย?างยิ่งกับ
นักเรียนท้ังในปDจจุบัน และอนาคต  รวมท้ังเป6นการเตรียมความพร/อมด/านภาษาอังกฤษให/กับนักเรียน  เพ่ือ
มุ?งสู?การแข?งขันในประชาคมอาเซียนป[  2558   และการเป6นพลโลกในระดับสากลต?อไป 
 

2.  วัตถุประสงค� 
  2.1  นักเรียนในห/องเรียนพิเศษส?งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรBและคณิตศาสตรBได/ฝcกการ
ออกเสียงและสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันท่ีถูกต/อง  กับครูชาวต?างประเทศ 
  2.2  นักเรียนในห/องเรียนพิเศษส?งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรBและคณิตศาสตรBได/เรียนรู/
วัฒนธรรมสากลกับครูชาวต?างประเทศ 
  2.3  นักเรียนตระหนัก  เห็นคุณค?าและความสําคัญของการใช/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
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3.  เป/าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ 
   นักเรียนในห/องเรียนพิเศษส?งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรBและคณิตศาสตรB  
ชั้นประถมศึกษาป[ท่ี 1-6 ทุกคน  ได/เรียนรู/ทักษะการใช/ภาษาอังกฤษ  ฝcกการสนทนา  การออกเสียง
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันท่ีถูกต/อง  และเรียนรู/วัฒนธรรมสากลกับครูชาวต?างประเทศ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป[ท่ี 1 – 6  ครูชาวต?างประเทศ  และครูไทย  ห/องเรียน
พิเศษส?งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรBและคณิตศาสตรB  ได/ร?วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู/ทักษะการใช/
ภาษาอังกฤษ  ฝcกการสนทนา  การออกเสียงภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  เรียนรู/วัฒนธรรมสากล  และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู/ซ่ึงกันและกัน 
       3.2.2  นักเรียนสามารถใช/ภาษาอังกฤษได/อย?างถูกต/อง  เหมาะสม  คล?องแคล?ว  และมี
ความม่ันใจในตนเอง 
 

4.  ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย  กําหนดจัดกิจกรรมในระหว?างวันท่ี  16  พฤษภาคม  2556  -  
31  มีนาคม  2557  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย  อําเภอเมืองกาฬสินธุB  จังหวัดกาฬสินธุB  มีข้ันตอนและ
วิธีดําเนินการ  ดังนี้ 
 4.1  ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
 4.2  แต?งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 4.3  ติดต?อประสานงานกับบุคคลท่ีเก่ียวข/อง 
 4.4  ดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนด 
 4.5  สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

5.  งบประมาณ (งบประมาณท่ีได/รับจัดสรร  5,000  บาท)   
โดยใช/เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ?าย ดังนี้ 
 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว    -  บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค?าใช/จ?ายจัดการศึกษา  -  บาท 
 5.3  เงินรายได/สถานศึกษา   5,000       บาท 
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 กิจกรรมและรายละเอียดค?าใช/จ?ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ?าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1. 
ค?าจัดซ้ือและจัดหาวัสดุ 
อุปกรณBในการเรียนการสอน 

- 3,000 - 
1 เมษายน 2556 - 
31  มีนาคม 2557 

 

2. ค?าจัดทําเอกสาร - 2,000 - 
1 เมษายน 2556 - 
31  มีนาคม 2557 

รวมท้ังส้ิน - 5,000 -  
(รายละเอียดใช/จ?ายงบประมาณ  ถัวจ?ายทุกรายการตามจ?ายจริง) 
 

6. การวัดผลและประเมินผล 
ตัวบ?งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
การพัฒนาด/านการเรียนการสอน 
 

- แบบทดสอบปรนัยและอัตนัย 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณB 

- การทดสอบ 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณB 

2. ความคิดเห็นของนักเรียนต?อการ
เรียนรู/การสนทนาและการออกเสียง
ภาษาอังกฤษกับครูชาวต?างประเทศ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณB 
 

- การสอบถาม 
- การสัมภาษณB 

 

7.  ผลท่ีคาดว;าจะได�รับ 
    7.1  นักเรียนในห/องเรียนพิเศษส?งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรBและคณิตศาสตรB  
ชั้นประถมศึกษาป[ท่ี 1-6 ทุกคนได/เรียนรู/ทักษะการใช/ภาษาอังกฤษ  ฝcกการสนทนา  การออกเสียง
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันท่ีถูกต/อง  และเรียนรู/วัฒนธรรมสากลกับครูชาวต?างประเทศ 
   7.2  นักเรียนในห/องเรียนพิเศษส?งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรBและคณิตศาสตรB  
ชั้นประถมศึกษาป[ท่ี 1-6  ทุกคน  สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันกับชาวต?างประเทศท้ังในและนอก
ห/องเรียนได/ดีข้ึน 
   7.3  นักเรียนตระหนักเห็นคุณค?า  และมีทัศนคติท่ีดีต?อการออกเสียง  และการใช/ในชีวิตประจําวัน
มากข้ึน 
         

………………………………………………………………………………………………………. 
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(ลงชื่อ)             ผู/เสนอโครงการ         (ลงชื่อ)       ผู/เสนอโครงการ                 
        (นางสาวรัตติยา  ภูมิสายดร)                                      (นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร) 
ตําแหน?ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย                     ตําแหน?ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย 
 
 

(ลงชื่อ)                             ผู/เห็นชอบโครงการ 
                                                  (นายจําลอง  นามบุญลือ) 
                              ตําแหน?ง  รองผู/อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย 
 
 

(ลงชื่อ)           ผู/อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายพีรพงษB  โลหะมาศ) 
    ตําแหน?ง  ผู/อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย 


