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ชื่อโครงการ พัฒนาส านักงาน 
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  

ข้อที่ 1.1.5.4 ผู้เรียนร้อยละ 65.8 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชา
ภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ขึ้นไป 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที ่1 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ยุคศตวรรษที่ 21 

ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ครูศิริพร  พุฒแก้ว 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในสังคมโลกปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วผ่านระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา 
การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชนโลก การตระหนักถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ 
ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ 
และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ใน
การด าเนินชีวิต กระทรวงศึกษาธิการก าหนดภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียน
ตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืนให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
ที่จะจัดท ารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม การเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่
ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ 
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคม
โลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ และจากข้อมูลการจัดการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าในภาพรวมนักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทั้งระดับ
โรงเรียนและระดับชาติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้นด้วยความส าคัญ ความมุ่งหวังและผลการจัดการเรียนการสอนที่
ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีปากพนัง จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาส านักงานขึ้นเพ่ือน าไปใช้
ส่งเสริมสนับสนุนในการสอนของครู 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (มาตรฐานที่ 1) 

3. เป้าหมาย  
 ผู้เรียนร้อยละ 65.8 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศในระดับ 2 ขึ้นไป 

โครงการล าดับที่ 38  รหัสโครงการ วช 1.9.1 
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4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น PLAN 
1.ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง นโยบายของต้นสังกัด มาตรฐาน
การจัดการศึกษาของสพฐ. และของสถานศึกษา กลยุทธ์ของ
สถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศปีที่ผ่านมา 
2.น าข้อมูลจากการวิเคราะห์มาวางแผนจัดท าโครงการ 
3.เขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ก.ย.64 
 

นางศิริพร พุฒแก้ว 
 

ขั้น DO 
1.จัดประชุมครูในกลุ่มสาระฯ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยด าเนินการตามระบบการเรียนรู้ของโรงเรียน 
2.ครูวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
3.ครูวิเคราะห์ผู้เรียนน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.ครูด าเนินการเตรียมสื่อ อุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 

 
 

 
 

พ.ย.64 – ก.ย.65 ครูทุกคนในกลุ่มสาระฯ 

ขั้น CHECK 
1.นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
2.สอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ก.ย.65 
 

นางศิริพร พุฒแก้ว 
 

ขั้น ACTION 
1.วัดและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 
2.จัดท ารายงานการด าเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหารและน าผลการ
ด าเนินงานไปปรับใช้ในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 37,730 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                        1 เครื่อง 22,000 22,000 
งบเงินอุดหนุน 

เครื่องพิมพ์ EPSON L360                 1 เครื่อง 4,000 4,000 
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รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 

กระดาษปก A4                               3 รีม 80 240  
 
 

งบเงินอุดหนุน 

หมึกพริ้น Cannon G2010  series       2 ชุด 600 1,200 
หมึกพริ้น EPSON L360                    2 ชุด 480 960 
หมึกพริ้น Hp 85 A                          4 หลอด 1,048.50 4,194 
หมึกพริ้น Hp 12 A                          6 หลอด 600 3,600 
ถ่านส าหรับไมโครโฟน ขนาด AA            2 โหล 288 576 
ถ่านส าหรับไมโครโฟน 6F22NT/1SL9V    1 โหล 960 960 

รวม (สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อสามสิบบาท)    37,730  

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.ผู้เรียนร้อยละ 65.8 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
วิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ขึ้นไป 

- สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

- แบบสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่า ผู้เรียนร้อยละ 65.8 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศ 
ระดับ 2 ขึ้นไป 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางศิริพร  พุฒแก้ว)                                             (นายอ านาจ  สุขห่อ)  
        ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง                                  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ              
            1 ตุลาคม 2564                                                  1 ตุลาคม 2564 
                

 
 

    ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางจิราพร    รัตนกุล) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 

            1 ตุลาคม 2564 


