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ชื่อโครงการ English and Chinese Tour   
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
 ข้อที ่1.1.1.3 ผู้เรียนร้อยละ 66.5 มีความสามารถในการแนะน า 
 ตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่ายได้ 

ข้อที ่1.1.1.4 ผู้เรียนร้อยละ 76.5 มีความสามารถในการแนะน า 
ตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่ายด้วยภาษาจีน 

     ข้อที ่1.1.5.4 ผู้เรียนร้อยละ 65.8 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 
วิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ขึ้นไป 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที ่1 จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับการ    
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคศตวรรษที่ 21 

  ข้อที ่2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ 
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผกาทิพย์ คุ้มหอยกัน   
 
1. หลักการและเหตุผล 
            ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกโดยมุ่งใช้ความก้าวหน้าของสังคมฐานความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นการ
เตรียมความพร้อมของนักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนัง เพ่ือให้มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนในระดับที่
สามารถติดต่อสื่อสารแสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีได้  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีปากพนัง จึงเห็นความส าคัญในการจัดโครงการ English and Chinese Tour   
เพ่ือเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน เน้นให้ผู้เรียนให้มีทักษะในการฟัง และการ
สื่อสารสามารถโต้ตอบได้  เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนนอกห้องเรียนฝึกภาษาจากกิจกรรมต่างๆ เช่น 
เกมส์ การแก้ปัญหา เพลงและบทบาทสมมุติ กิจกรรมเหล่านี้สามารถส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพของผู้เรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา และสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคศตวรรษที่ 21    

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (มาตรฐานที่ 1) 
          2. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3. เป้าหมาย  
 1. ผู้เรียนร้อยละ 65.8 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ขึ้นไป  
 2. ผู้เรียนร้อยละ 66.5 มีความสามารถในการแนะน าตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และสนทนา
ภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้ 
 3. ผู้เรียนร้อยละ 76.5 มีความสามารถในการแนะน าตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และสนทนาอย่าง
ง่ายด้วยภาษาจีน 

โครงการล าดับที่ 40  รหัสโครงการ วช 1.9.3 
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4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น PLAN 
1.ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง นโยบายของต้นสังกัด มาตรฐานการจัด
การศึกษาของสพฐ. และของสถานศึกษา กลยุทธ์ของสถานศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศปีที่ผา่นมา 
2.น าข้อมูลจากการวิเคราะห์มาวางแผนจัดท าโครงการ 
3.เขียนโครงการเสนอผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ก.ย.64 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

ขั้น DO 
1.จัดประชุมครูในกลุ่มสาระฯ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยด าเนนิการตามระบบการ
เรียนรู้ของโรงเรียน 
2.ครูวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
3.ครูวิเคราะห์ผู้เรียนน าผลการวเิคราะห์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.ครูออกแบบกิจกรรมในการจัด English and Chinese Tour   

 
 
 
 

มี.ค.65 

 
 
 
 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระ
ฯ 

ขั้น CHECK 
1.นิเทศ ติดตามการด าเนนิงานตามโครงการ 
2.สอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

มี.ค.65 

ครูผกาทิพย์ คุ้มหอย
กัน 
 

ขั้น ACTION 
1.วัดและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
2.จัดท ารายงานการด าเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหารและน าผลการ
ด าเนินงานไปปรับใช้ในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

เม.ย.65 

 
5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น  16,117 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 

1.ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 7 คน คนละ 480 บาท 3,360 
งบเงินอุดหนุน 

2.ค่าเข้าเล่มรายงาน 157 

3.ค่ารถ 2 วัน  วันละ 6,000 บาท 12,000 
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4.ค่าปา้ยไวนิล 1 แผ่น 600 

5. เก็บเงินจากนักเรียนไม่เกินคนละ 2,000 บาท   

รวม( หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาท)  16,117  

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายขา้งต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
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6. การประเมินผล 

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

- สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- แบบสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

2.ผู้เรียนร้อยละ 66.5 มีความสามารถในการ
แนะน าตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และ
สนทนาอย่างง่ายได้ด้วยภาษาอังกฤษ 

- สังเกตผู้เรียนระหว่างท าใน
กิจกรรม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

3.ผู้เรียนร้อยละ 76 มีความสามารถในการ
แนะน าตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และ
สนทนาอย่างง่ายด้วยภาษาจีน 

- สังเกตผู้เรียนระหว่างท าใน
กิจกรรม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่า ได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนร้อยละ 65.8 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ขึ้นไป  
และได้พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยผู้เรียนร้อยละ 66.5 มี
ความสามารถในการแนะน าตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้และผู้เรียน
ร้อยละ 76.5 มีความสามารถในการแนะน าตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่ายด้วยภาษาจีน 
  

 
 

              ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางผกาทิพย์ คุ้มหอยกัน) 

ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง 
 1 ตุลาคม 2564  
 

 
 

              ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         ( นายอ านาจ  สุขห่อ ) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ              
1 ตุลาคม 2564 

 
 
 

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

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
  1 ตุลาคม 2564 


