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ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมทักษะภาษาจีน 
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  
     ข้อที่ 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 ครทูิพย์สุดา  โกยวาณิชย์ และครูวิมล  ส่งภู่ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ภาษาจีนนับเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความส าคัญภาษาหนึ่ง  จึงมีความจ าเป็นต้องส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดทักษะในการใช้ภาษาและส่งเสริมการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา   การจัดการเรียนรู้ใน
ปัจจุบันเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม และพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ความสามารถ 
ทักษะ ตามความต้องการ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ได้รับการ
พัฒนาให้เติมเต็มตามศักยภาพ และเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษา เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีน 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าความรู้และทักษะทางภาษาไปใช้ในการแข่งขันทั้งภายในโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืน 

3. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน 

3. เป้าหมาย  
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ ผู้เรียนร้อยละ 65.8 ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ความสามารถ และความ
สนใจ 
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เข้าใจเกี่ยวกับภาษาประเพณีและวัฒนธรรมจีน 

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน สพฐ.(ระดับภาคและระดับชาติ) 
วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้น PLAN 
1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
2. ก าหนดปฏิทินด าเนินงาน 

มิ.ย.65 
ครูผู้สอนภาษาจีน 

ทุกคน 

โครงการล าดับที่ 43   รหัสโครงการ วช 1.9.6 
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วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น DO 
1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน 
2. คัดเลือกและฝึกซ้อมผู้เข้าแข่งขัน 
3.ด าเนินการแข่งขัน 

ส.ค.65 

ขั้น CHECK 
1.ประเมินผลการเข้าร่วมแข่งขัน 

ก.ย.65 ครูคริษฐา 

ขั้น ACTION 
1.สรุปผลการแข่งขัน 

ต.ค.65 
ครูทิพย์สุดา 
และครูวิมล 

กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับภาคใต้ 
วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้น PLAN 
1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
2. ก าหนดปฏิทินด าเนินงาน 

พ.ย.64 

ครูผู้สอนภาษาจีน 
ทุกคน ขั้น DO 

1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน 
2. คัดเลือกและฝึกซ้อมผู้เข้าแข่งขัน 
3.ด าเนินการแข่งขัน 

ธ.ค.64 

ขั้น CHECK 
1.ประเมินผลการเข้าร่วมแข่งขัน 

ม.ค.65 ครูคริษฐา 

ขั้น ACTION 
1.สรุปผลการแข่งขัน 

ม.ค.65 
ครูทิพย์สุดา 
และครูวิมล 

กิจกรรมวันตรุษจีน 
วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้น PLAN 
1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
2. ก าหนดปฏิทินด าเนินงาน 

ธ.ค.64 

ครูผู้สอนภาษาจีน 
ทุกคน 

ขั้น DO 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ 
2. ฝึกซ้อมการแสดงและเตรียมงาน 
3. ด าเนินกิจกรรมวันตรุษจีน 

ม.ค. – ก.พ.65 

ขั้น CHECK 
1.ประเมินผลการเข้าร่วมแข่งขัน 

ก.พ.65 ครูคริษฐา 

ขั้น ACTION 
1.สรุปผลการแข่งขัน 

มี.ค.65 
ครูทิพย์สุดา 
และครูวิมล 
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5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 9,208 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน สพฐ.(ระดับจังหวัดและระดับชาติ) 
รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 

ระดับจังหวัด 
1.ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 8 คน คนละ 80 บาท 

 
640 

 
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2 คน คนละ 240  บาท 480 
งบเงินอุดหนุน 

3.ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1 คน 240 บาท 240 
ระดับชาติ 
1.ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 2 คน คนละ 100 บาท 

 
200 

 
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2 คน คนละ 240  บาท 480  
งบเงินอุดหนุน 3.ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1 คน 240 บาท 240 

4.ค่าท่ีพัก 1 คืน   จ านวน 2 ห้อง    1,779 

รวม (สี่พันห้าสิบเก้าบาทถ้วน)  4,059  

กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับภาคใต้ 
รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 

1.ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2 คน คนละ 240  บาท 480 
งบเงินอุดหนุน 

2.ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1 คน 240 บาท 240 
3.ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 9 คน คนละ 80 บาท 720  

งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4. ชุดการแสดงละครสั้น 5 ชุด ชุดละ 450 บาท 2,250 
5. พัดจีน 6 อัน อันละ 110 บาท 660 

รวม (สี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  4,350  

กิจกรรมวันตรุษจีน 
รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 

1. กระดาษโปสเตอร์สีแดง  สีเหลือง  12 แผ่น 80 

งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. กระดาษอังกฤษสีทอง 51x66cm  10 แผ่น 100 
3. กระดาษเขียนพู่กันจีนขนาด10 cm 1 ห่อ 50 แผ่น 100 
4. หมึกเขียนพู่กันจีน Youth 4 oz. 1 ขวด 40 
5. สก๊อตเทปใส 1 นิ้ว 1 ม้วน 40 
6. เหยื่อกาวสองหน้าแบบบาง 1 นิ้ว  1 ม้วน 30 
7. เทปโฟมสองหน้าแบบหนา  1 ม้วน 30 
8. ลูกโป่งสีแดง-ทอง ขนาด 12 นิ้ว  1 แพ็ค 25 
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รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 
9. กระดาษแก้วขุ่นสีแดง สีเหลือง 10 แผ่น 40 
10. สีโปสเตอร์สีทอง 15 c.c.  2 ขวด 64 
11. ฟิวเจอร์บอร์ดสีแดง สีเหลือง ขนาด49*65 mm.   250 

รวม (เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)  799  

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 นักเรียนร้อยละ 65.8 เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน  
  

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน  
 

1. แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมจีน 

2. นักเรียนร้อยละ 65.8 ได้น าความรู้และทักษะ
ทางภาษาไปใช้ในการแข่งขันทั้งภายในโรงเรียน
และหน่วยงานอื่น 

1. ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะภาษาจีนทั้งภายใน
โรงเรียนและหน่วยงานอื่น 
 

1. แบบบันทึกการการ
แข่งขันทักษะภาษาจีน
ทั้งภายในโรงเรียนและ
หน่วยงานอื่น 

3. ผู้เรียนร้อยละ 65.8มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาจีนเพ่ิมข้ึน 

1.การประเมินผลหลังเรียน 1.แบบทดสอบ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่าผู้เรียนร้อยละ 65.8เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีน 
ผู้เรียนร้อยละ 65.8 ได้น าความรู้และทักษะทางภาษาไปใช้ในการแข่งขันทั้งภายในโรงเรียนและหน่วยงานอื่น 
และผู้เรียนร้อยละ 65.8มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนเพิ่มข้ึน 

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชือ่................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางสาวทิพย์สุดา    โกยวาณิชย์)                              ( นายอ านาจ  สุขห่อ ) 
           โรงเรียนสตรีปากพนัง                              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
             1 ตุลาคม 2564                                              1 ตุลาคม 2564 
               

 
 

   ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นางจิราพร    รัตนกุล) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
                                                  1 ตุลาคม 2564 


