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โครงการ   ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ  
                                          (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)  
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายทรงสิทธิ์ ทองจรัส, นางภาวิณี รัตนศร,ี นางรัตนพร พันธะลี                                
                                 และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ที่ ๑ ข้อ ๑, 2  ที่ ๒ ข้อ ๑, 2  
สนองมาตรฐานการศึกษา   มฐ. 1 , ๓  
ระยะเวลาดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
............................................................................................................................. ................................................... 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน             

ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข             
การจัดกิจกรรมให้นักเรยีนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็นให้เกิดการเรียนรู้
ทุกเวลาและสถานที่ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนไม่ได้เน้นเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะต้องให้
นักเรียนได้มีการฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน เพื่อพัฒนาทักษะ ฟัง ดู อ่านและเขียน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน สนองนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ตลอดจนให้นักเรียนสามารถแสดงออก
ทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาของได้อย่างถูกต้อง  

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีสื่อ วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเพียงพอ 

2.2 เพ่ือพัฒนาการใช้คำศัพท์ ประโยคภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
2.3 เพ่ือส่งเสริมทักษะ ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน ให้แก่นักเรียน 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษา   

 2.5 เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนได้ 
2.6 เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)   
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  

3.1.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและนักเรียนทุกคน มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ  
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  3.1.2 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยทุกคน ไดฝ้ึกการออกเสียงคำศัพท์ ประโยค
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 
  3.1.3 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมเจ้าของภาษา     
  ๓.๑.4  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เข้าร่วมชุมนุมภาษาจีนตามความสนใจ 
 3.2 ด้านคุณภาพ   
  ๓.๒.๑  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนสูงขึ้น 

3.2.2 ผู้เรียนมีเจตคติที่ต่อการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
 
4.  ขั้นตอนวิธีดำเนินการ 
 4.1 ขั้นเตรียมการ 
  - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม  และงบประมาณ 
  - ขออนุมัติโครงการ 
  - คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละกิจกรรมเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อ สถานที่ในการจัด
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงการ    
   - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในโครงการ    
 4.2 ขั้นดำเนินการ 
  - จัดซื้อ จัดหาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
  - จัดกิจกรรมนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตามกิจกรรม English and 
Chinese a Day  

- กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษในสนามสอบอ่ืน ๆ 
  - จัดงานนิทรรศการวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส วันวาเลนไทน์  
วันฮาโลวีน เป็นต้น  
 4.3  ขั้นสรุปผล 
  - สรุปผลการดำเนินงาน/รายงาน   

5.  งบประมาณ  
 โดยใช้งบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย  ดังนี้  
 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว                   50,000   บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา  -        บาท 
 5.3  เงินรายได้สถานศึกษา    -        บาท 
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 กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ  

ที่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 
1 จัดซื้อ จัดหาสื่อ วัสดุและ

อุปกรณ์การเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ - 

 
 
 
 

2,000 - 

๑๖ พฤษภาคม 
๒๕62 

- 
๓๑ มีนาคม 

๒๕๖3 
 

 

๒ English and Chinese              
A Day 
  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
  - ค่ารางวัลนักเรียน 

 
- 

 
 

1,000 
1,000 

 
- 

๓ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้า
แข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ
และโครงงาน  
ในสนามสอบอ่ืน ๆ 
- ค่าวัสดุน้ำมันรถตู้ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน 
- ค่าวัสดุฝึก 
- ค่าแผงโครงงาน 
- ค่าจ้างทำป้าย 

 
 
 
- 

 
 
 
 

6,000 
2,000 
2,000 
1,000 
1,000 

 
 
 
- 

๔ English Festival 
  - ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัด
นิทรรศการ ป้ายนิเทศ  
  - ค่ารางวัลนักเรียน 
  - ค่าป้าย จัดตกแต่งเวที 
สถานที่ และต้นคริสต์มาส 
  - ค่าเช่าชุด เครื่องแต่งกาย 

- 

 
2,000 

 
8,000 
2,000 

 
1,000 

- 
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 กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 
5 Chinese Club 

1. กิจกรรมทดสอบความรู้
ภาษาจีน 
เตรียม/คัดเลือก และนำนักเรียน
เข้าแข่งขันสอบแข่งขัน YCT และ 
HSK  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึก 
- ค่าชดเชยน้ำมัน 
- ค่าเบีย้เลี้ยงครูและนักเรียน 
2. กิจกรรมแข่งขันการทำอาหาร
จีนและศิลปวัฒนธรรมจีน 
- ค่าวัสดุฝึก 
- ค่าชดเชยน้ำมัน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน 
- ค่าจ้างทำป้าย 
 
3.  Chinese Festival 
-  ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดนิทรรศการ 
ป้ายนิเทศ  
  - ค่ารางวัลนักเรียน 
  - ค่าป้าย จัดตกแตง่เวที สถานที่  
 

- 
 

 
 
 
 
 
 

3,000 
3,000 
3,000 

     
 

2,000 
1,000 
1,000 
1,000 

 
 

2,000 
 

3,000 
2,000 

- 

๑๖ 
พฤษภาคม 

๒๕๖2 
- 

๓๑ มีนาคม 
๒๕๖3 

 

 

รวมทั้งสิ้น -   50,000 -  

 (รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ  ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
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6.  การวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดผลประเมินผล วิธีการวัดและประเมินผล 
๑. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๒. ครูร้อยละ ๑๐๐ สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ   
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินโครงการ 
  

- สังเกต 
- สอบถาม 
- ทดสอบ 
- ประเมินโครงการ 
  

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.1 ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและนักเรียนมีสื่อ วัสดุและอุปกรณ์การเรียน 
การสอน 

๗.2 นักเรียนสามารถใช้คำศัพท์ ประโยคภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ 
๗.3 นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนสูงขึ้น 
๗.4 นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษาและแสดงออกได้อย่างถูกต้อง    

 ๗.5 นักเรียนมีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนสูงขึ้น 
๗.6 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)   
………………………………………………………………………… 

 
  (ลงชื่อ)       ผู้เสนอโครงการ    (ลงชื่อ)          ผู้เสนอโครงการ              
              (นางภาวิณี   รัตนศรี)                                         (นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร)                                       
   ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                 ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
      
                                                                      
     

(ลงชื่อ)                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายจำลอง นามบุญลือ)  
                                ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 

                      (ลงชื่อ)           ผู้อนุมัติโครงการ 
                              (นายสุชาติ แวงโสธรณ์) 
               ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 


