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ชื่อโครงการ ส่งเสริมทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ 
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  
     ข้อที ่1.1.5.4 ผู้เรียนร้อยละ 65.8 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 

วิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ขึ้นไป 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ข้อที ่2.2.3.9 สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะ 
  วิชาการได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่/ระดับภาค/ระดับประเทศ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับการ   
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคศตวรรษที่ 21 

ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ครพิูศมัย วงษ์สุวรรณ และ ครเูบ็ญจา  เมืองโคตร 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในสังคมโลกปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วผ่านระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร 
การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชนโลก การ
ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษา
และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและ
กว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต กระทรวงศึกษาธิการก าหนดภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเรียนรู้
พ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืนให้
อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดท ารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม การเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไป
ยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ และจากข้อมูลการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา พบว่าในภาพรวมนักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทั้งระดับโรงเรียนและระดับชาติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้น
ด้วยความส าคัญ ความมุ่งหวังและผลการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียน
สตรีปากพนัง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการภาษาอังกฤษขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (มาตรฐานที่ 1) 
          2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่/ระดับภาค/ระดับประเทศ 
(มาตรฐานที่ 2) 
 

โครงการล าดับที่ 39   รหัสโครงการ วช 1.9.2 
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3. เป้าหมาย  
 1. ผู้เรียนร้อยละ 65.8 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ขึ้นไป 

2. ผู้เรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ 
     ภาษาอังกฤษในระดับเขตพ้ืนที่และระดับภาค/ประเทศ 

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น PLAN 
1.ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง นโยบายของต้นสังกัด 
มาตรฐานการจัดการศึกษาของ สพฐ. และของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ของสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศปีที่ผ่านมา 
2.น าข้อมูลจากการวิเคราะห์มาวางแผนจัดท าโครงการ 
3.เขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ก.ย.64 
นางพิศมัย วงษ์สุวรรณ 
นางเบ็ญจา เมืองโคตร 

ขั้น DO 
1.จัดประชุมครูในกลุ่มสาระฯ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยด าเนินการตามระบบการเรียนรู้ของโรงเรียน 
2.ครูวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
3.ครูวิเคราะห์ผู้เรียนน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.ครูด าเนินการฝึกทักษะภาษาอังกฤษตามรายการแข่งขัน
ให้กับนักเรียน 

 
 
 

ก.ย.64 - ส.ค.65 
 
 
 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระฯ 

ขั้น CHECK 
1.นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
2.สอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ส.ค. 2565 

นางพิศมัย วงษ์สุวรรณ 
นางเบ็ญจา เมืองโคตร 

ขั้น ACTION 
1.วัดและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
2.จัดท ารายงานการด าเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหารและ
น าผลการด าเนินงานไปปรับใช้ในการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

ส.ค. 2565 
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5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 27,015 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 
1.ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2 วัน  13 คน  3,015 เงินอุดหนุน 
2.ค่าอาหารนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 50 คน วันละ 100 บาท 5,000  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.ค่าอาหารนักเรียนระหว่างฝึกซ้อมในวันหยุด 2 ครั้ง 65 
คน คนละ 50 บาท 

6,500 

รายการแข่งขัน ละครภาษาอังกฤษ 
4.ฉาก (ม.ต้น)  5 ฉาก   3,250  

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5.ฉาก (ม.ปลาย) 5 ฉาก  3,250 
6.เครื่องแต่งกายนักแสดง (ม.ต้น)  5 ชุด  3,000 
7.เครื่องแต่งกายนักแสดง (ม.ปลาย) 5 ชุด  3,000 

รวม (สองหม่ืนเจ็ดพันสิบห้าบาท) 27,015  

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจา่ยได ้

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.ผู้เรียนร้อยละ 65.8 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
วิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ขึ้นไป 

- สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

- แบบสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

2.ผู้เรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 50 ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะ
วิชาการภาษาอังกฤษในระดับเขตพ้ืนที่และระดับ
ภาค/ประเทศ 

- สรุปรางวัลการแข่งขันทักษะ
วิชาการภาษาอังกฤษในระดับ
เขต พ้ืนที่ แ ละระดับภาค /
ประเทศ 

- แบบสรุปรางวัลการ
แข่งขัน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่า ผู้เรียนร้อยละ 65.8 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชา
ภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ขึ้นไป และผู้เรียนที่เข้าแข่งขันร้อยละ 50 ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ
ภาษาอังกฤษในระดับเขตพ้ืนที่และระดับภาค/ประเทศ 
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       ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 

   (นางพิศมัย  วงษ์สุวรรณ) 
    ครโูรงเรียนสตรีปากพนัง 
       1 ตุลาคม 2564 
 

 
 

      ลงชื่อ......................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
    (นายอ านาจ  สุขห่อ) 

             รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ              
     1 ตุลาคม 2564 
 

 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นางจิราพร    รัตนกุล) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
      1 ตุลาคม 2564 


