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ชื่อโครงการ  : พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ 1,2,3,7 
ระยะเวลา  : ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบ : คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและ นางวรัตดา  ศรีนัครินทร์ 
สถานที ่   : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  43,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 
Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล   
 ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เป็นภาษาท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร การให้ข้อมูลข่าวสารถึงผู้รับโดยตรง 
และถูกต้องแม่นย า ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ กล้าแสดงออก มั่นใจในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารและการค้นคว้ามากข้ึน ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
รวมทัง้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แหล่งข้อมูลที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ให้ทันสมัย สะดวก เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
2. วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพล้ าเลิศทางภาษา สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  
เป็นพลโลกที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนดและเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1 ด้านปริมาณผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและสามารถเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 3.2 ด้านคุณภาพ ผู้เรียนมีศักยภาพล้ าเลิศทางภาษา สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  
เป็นพลโลกที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนดและเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 
4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้( 
    1.1 จัดท าป้ายค าศัพท์ 
1.2. ผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

1. เพ่ือให้นักเรียนเกิด
การพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 

1. ร้อยละของแหล่ง
เรียนรู้และวัสดุ
อุปกรณ์มีเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการ
สอน 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา 
2.1 การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ  
2.2 การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
2.3 กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียน
ไม่ได้ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้
พัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน และส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

1.ร้อยละของนักเรียน
ได้พัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน และส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์และมี
ประสิทธิภาพ 

DO (D) 

5. วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ    พ.ค. 2563– มี.ค. 2564 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินโครงการ 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่ออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินในโครงการที่วางไว้ 

6.1จัดท าป้ายค าศัพท์ไว้ตามสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน รวมทั้งป้ายนิเทศต่างๆ 
6.2 ผลิตและพัฒนาสื่อให้ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 
6.3 จัดการแข่งขันทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ   
     -ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
     -รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 

                          -แข่งขันฟัง พูด อ่าน เขียน 
     6.4 การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสอนเสริมนักเรียน 
                          -ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
                          -รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมทดสอบ 
                          -ท าการทดสอบ 
     6.5 กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้ 
                          -ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  
                          -รับสมัคร/คัดเลือกนักเรียนเพ่ือสอนซ่อมเสริม 
                          -จัดให้นักเรียนท่องค าศัพท์ และเขียนค าศัพท์ทุกสัปดาห์  
 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) สรุปและรายงานผล  
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 43,000 บาท 
                                   1) งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว   จ านวน 43,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  15,000 
 

 18,000  15,000 

2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา  28,000  28,000  28,000 

รวม  43,000  43,000  43,000 
 
8. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรยีนสกลนครพัฒนศึกษา 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
10. หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้การสนับสนุน: กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มนโยบายและแผนงานกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

Check (C) 
11. การประเมินผล แบบประเมินโครงการ / แบบสัมภาษณ์ 
  

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนของเขตการด าเนินงานโครงการ 13                     

2 จัดท าโครงการ 13                     

3 เสนอโครงการและได้รับอนุมัติโครงการ 13                     

4 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 13                     

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 15                     

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินโครงการ                       

7 ประเมินผลการด าเนินงาน                   
9-
13   

8 สรุปและรายงานผล                   
15-
20 

 



226 
 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์  นักเรียนมีความรู้  ความสามารถในเนื้อหาความรู้  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและค้นคว้า ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
 12.2 ผลผลิต   ร้อยละของนักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชา วัฒนธรรมของชาวตะวันตก  
สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและค้นคว้ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้นมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศและครูและนักเรียนแสดงผลงานความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) ความเชื่อม่ันของชุมชน และท าให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ 
13. กรรมการประเมิน 
 13.1 นางวรัตดา  ศรีนัครินทร์  13.2 นางสุขพรรณ  พลวิชิต                   
 13.3 นายนิรุต  หารเขมร   13.4  นางสาวกมลรัตน์  เทพิน 
          13.5 นางวรรณคนา  บุญเนาว์  13.5 นางสาวญานี  ประก่ิง 
 
14.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 
 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางวรัตดา  ศรีนัครินทร์) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางวรัตดา  ศรีนัครินทร์)                (นางฐปนีย์      นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช     ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ 1,2,3,7 
ระยะเวลา  : ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบ : คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สถานที ่   : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  25,000 บาท (งบวิชาการ) 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
 
Plan (P) 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากการปฎิรูปการศึกษาภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ได้จัดการเรียน
การสอนในการพัฒนาองค์ความรู้ เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เป็นรากฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและถนัดของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียน
จะต้องมีการฝึกทักษะกระบวนการคิด และแสวงหาความรู้ควบคู่คุณธรรม จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมา
ข้างต้นนั้น การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษก็ยังเป็นภาษาท่ีต้องการการพัฒนากิจกรรม กระบวนการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องต่อการปฏิรูปการศึกษาให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้นต่อๆไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
  2. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการสอบ O-net ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และระดับชาติ 
  3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1 ด้านปริมาณ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 80 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาและสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องร้อยละ 80 
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4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.กิจกรรมติวเข้ม O-net ให้กับนักเรียน
ชั้น ม. 3 (10,000 บาท) 

1. ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ระดับเขต และ
ระดับชาติ 

ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับเขต 
และระดับชาติ 

2. กิจกรรมติวเข้ม Pat 5 และ O-net 
ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 (15,000 บาท) 

2. ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ระดับเขต และ
ระดับชาติ 

รอ้ยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับเขต 
และระดับชาติ 

 
 

DO (D) 
5. วิธีการและระยะเวลาด าเนินการพ.ค. 2563– มี.ค. 2564 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินโครงการ 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่ออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินในโครงการที่วางไว้ 
                 6.1 ประชุมคณะครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
                 6.2 อ านวยความสะดวกต่อคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้แก่นักเรียน 
                 6.3 คณะครูในกลุ่มสาระช่วยดูแล ควบคุมนักเรียน 
 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 25,000 บาท (งบวิชาการ) 
1) งบพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 25,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
(งบวิชาการ) 

 25,000  25,000  25,000 

รวม  25,000  25,000  25,000 
 
8. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรยีนสกลนครพัฒนศึกษา 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
10. หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้การสนับสนุน: กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มนโยบายและแผนงาน  

Check (C) 
11. การประเมินผล  แบบประเมินโครงการ / แบบสัมภาษณ์ 

 

 

 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนของเขตการด าเนินงานโครงการ 13                     

2 จัดท าโครงการ 13                     

3 เสนอโครงการและได้รับอนุมัติโครงการ 13                     

4 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 13                     

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 15                     

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินโครงการ                       

7 ประเมินผลการด าเนินงาน                   
9-
13   

8 สรุปและรายงานผล                   
15-
20 
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Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์  นักเรียนมีความรู้  ความสามารถในเนื้อหาความรู้  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและค้นคว้า ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
 12.2 ผลผลิต   ร้อยละของนักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชา วัฒนธรรมของชาวตะวันตก  
สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและค้นคว้ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้นมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศและครูและนักเรียนแสดงผลงานความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) ความเชื่อมั่นของชุมชน และท าให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ 
13.กรรมการประเมิน 
 13.1 นางวรัตดา   ศรีนัครินทร์    13.2 นางสุขพรรณ  พลวิชิต                   
 13.3 นายนิรุต  หารเขมร              13.4 นางสกลรัตน์  นามเหลา      13.5 นางสาวญานี  ประก่ิง 
14.   งบอุดหนุนรายหัว   งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางวรัตดา  ศรีนัครินทร์) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางวรัตดา  ศรีนัครินทร์)                (นางฐปนีย์      นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช     ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : วันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ 1,2,3,7 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางวรรณคนา บุญเนาว์ 
ระยะเวลา : ตุลาคม 2563 –ธันวาคม 2563 
สถานที ่  :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  22,000 บาท 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
 
 
Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล: 
 กิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาทักษะ ฟัง ดูด อ่านและเขียน ท าให้นักเรียน 
ได้รับความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  
จะท าให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา จะเป็นการบูรณาการ
เรียนรู้ ซึ่งควรจะอนุรักษ์  ตลอดจนนักเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม  
ดังนั้นหากสามารถจัดหาวิธีการเสริมสร้างองค์ความรู้ ดังกล่าวให้แก่เด็กและเยาวชน อีกท้ังการ เรียนรู้ 
ประเพณีทั้งของชาวไทยและชาวตะวันตกในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ จ าเป็นที่จะต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณีดังกล่าวในการ 
ฝึกฝนด้านการใช้ภาษาท่าทาง การพูดการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการสืบทอดการปฏิบัติต่อไป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้พิจารณา จัดโครงการพัฒนาส่งเสริม
ภาษาต่างประเทศขึ้น เพื่อมุ่งสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องลงในกิจกรรม เฉลิมฉลองการสังสรรค์ 
และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้มีในโครงการ  
 
2.วัตถุประสงค์ : 
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมวันคริสตม์าส  
 2. เพ่ือให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากกิจกรรมที่หลากหลาย  
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีความม่ันใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 4. เพ่ือให้นักเรียนสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ  
 5. เพ่ือเป็นการเรียนรู้ภาษาผ่านวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา 
 6. เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีและการท างานร่วมกันของนักเรียน 
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3.เป้าหมาย: 
 ด้านปริมาณ   
  1. มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม    ร้อยละ 100  
  2. มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันอย่างน้อย  ร้อยละ 70 
  3. มีครูเข้าร่วมการกิจกรรม   ร้อยละ 100 

ด้านคุณภาพ  
  1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   - นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษา ความสนใจ 
   - นักเรียนได้แสดงความสามารถ ตามความถนัดและความสนใจ 
  2.  ด้านการเรียนการสอน 
   - นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
   - นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษาจากกิจกรรมที่หลากหลาย 
 
4.กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
การแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ 
ได้แก่ วาดภาพ ออกแบบการ์ดอวยพร      
ตอบปัญหา spelling bee  ร้องเพลง-
สากล cover dance การแสดงบน-
เวที แต่งกายเลียนแบบตัวละคร    
การแสดงดนตรี จับฉลากของขวัญ 
การจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้-
ภาษาต่างประเทศ                            

-นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมจากกิจกรรมที่หลากหลาย  
-นักเรียนมีความมั่นใจและกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม   
  

นักเรียนได้เข้าร่วม 
การแข่งขันทักษะ 
ทางภาษา ความสนใจ 
 ได้แสดงความสามารถ 
ตามความถนัดและ 
ความสนใจ 

 

 

DO (D) 

5.วิธีการด าเนินงาน 

1)ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้โดยจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษา  
    การประกวดแข่งขันและการแสดงบนเวที 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6.ระยะเวลาด าเนินการ: 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงาน
โครงการ  

    
           

 จัดท าโครงการ                

 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

    
           

 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน                

 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน                 

 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว้ โดยจัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางภาษา การประกวดแข่งขันและ
การแสดงบนเวที 

    

           

 ประเมินผลการด าเนินงาน                

 สรุปและรายงานผล                
 

7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น : 22,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว     -  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  22,000  บาท 
  - อ่ืนๆ     -   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่    2,000   2,000    2,000   
2 อาหารว่าง/เครื่องดื่ม+ขนม   2,000   2,000    2,000   
3 ของรางวัล+เกียรติบัตร   4,000   4,000    4,000   
4 เงินรางวัล 5,000     3,000    5,000   
5 วัสดุในการแข่งขัน เช่น สีไม้ สีเทียน ผ้า

Canvas 
กระดาษ 100 ปอนด์ เป็นต้น 

  3,000   3,000    3,000   

6 เงินสนับสนุนการแสดง 3,000     3,000    3,000   
7 ขนม ลูกอม   3,000   3,000    3,000   

รวม 8,000    14,000 22,000  22,000 
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8. สถานที่ด าเนินการ : อาคาร 39 ปี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวรรณคนา บุญเนาว์ 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต การเข้าร่วมกิจกรรมและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  -นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมวันคริสตม์าส  
  -นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากกิจกรรมที่หลากหลาย  
  -นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม   
  -นักเรียนสามารถท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
  -นักเรียนได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะการใช้ภาษาและกล้าแสดงออก 
 12.2 ผลผลิต    
  -  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม    ร้อยละ 100  
  -  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันอย่างน้อย  ร้อยละ 70 
  -  มีครูเข้าร่วมการกิจกรรม   ร้อยละ 100 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
  - พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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13. งบอดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ....................................... 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางวรรณคนา บุญเนาว์ 
ต าแหน่ง  ครู 

 
   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางวรัตดา  ศรีนัครินทร์)                (นางฐปนีย์      นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช     ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนาอัจฉริยะภาพทางภาษาอังกฤษ(การน านักเรียนแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ 1,2,3,7 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางวรรณคนา บุญเนาว์ 
ระยะเวลา  : 1 มิถุนายน 2563 – 28กุมภาพันธ์ 2564 
สถานที ่   :สถานที่จัดแข่งขันภายนอกโรงเรียน 
งบประมาณ : 10,000 บาท 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
 
 
Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล: 
 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต 
ต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปตลอดเวลา ท าให้จ าเป็นต่อการสร้างบุคลากร เช่น 
เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถท่ีเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน การจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุน ให้นักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ จึงเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้เด็กและเยาวชน ที่จะเป็นก าลังต่อการขับเคลื่อนของประเทศ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง -
ประเทศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้
และได้เข้าร่วมแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ เกมต่ออักษรภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) และกิจกรรมอย่างอ่ืน 
เพ่ือให้นักเรียนที่สนใจมุ่งศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ ที่จะน าไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ : 
 1.  เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ ให้กับนักเรียน 
 2.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 3.  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 4.  เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากประสบการณ์จริง 
 5.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการท างานเป็นทีม 
3.เป้าหมาย: 
 ด้านปริมาณ   
  1. มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย จ านวน  150 คน 
  2. มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อย   จ านวน   30 คน 
  3. มีครูเข้าร่วมการแข่งขัน   จ านวน   10 คน 
 ด้านคุณภาพ  
  1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   - นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
   - นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์จริง 
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  2.  ด้านการเรียนการสอน 
   - นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
   - นักเรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์และจดจ าค าศัพท์ได้มากขึ้น 
 
4.กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
นักเรียนเข้าร่วมที่หน่วยงาน
ภายนอกได้จัดการแข่งขัน
โครงงานภาษาอังกฤษ          
เกมต่ออักษรภาษาอังกฤษ   
(ครอสเวิร์ด)                     
ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนการคิด
และท างานอย่างมีระบบ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
วิชาภาษาอังกฤษ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

รางวัลที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมแข่งขัน         
โครงงานภาษาอังกฤษ          
เกมต่ออักษรภาษาอังกฤษ   
(ครอสเวิร์ด)                     
ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 

 

 

DO (D) 

5.วิธีการด าเนินงาน 

1)ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
    โครงงานภาษาอังกฤษ เกมต่ออักษรภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6.ระยะเวลาด าเนินการ: 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค 
 ประชุมวางแผนขอบเขตการ

ด าเนินงานโครงการ  

 
           

 จัดท าโครงการ             

 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 
           

 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
           

 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน   
           

 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ
ในโครงการที่วางไว้ โดยส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันเกมต่ออักษร
ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด)   
ในรายการที่เปิดรับสมัคร 

 

    3       

 ประเมินผลการด าเนินงาน             

 สรุปและรายงานผล             

 
7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น :10,000บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว   - บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000 บาท 
  - อ่ืนๆ  - บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมา
ณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 แข่งขันครอสเวิร์ดที่ขอนแก่น 
-ค่าสมัครลงทะเบียนแข่งขันจ านวน 8 คน 
(100 บาท *8 คน ) 
-ค่าท่ีพักในการแข่งขัน จ านวน 5 ห้อง 1 
คืน (คืนละ 432 บาท * 1 คืน * 5 ห้อง ) 
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (250 กม.* 4 บาท *2
เที่ยว) 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ( 240 บาท * 1 คน * 1 วัน) 

  
 

800 
 

2,160 
2,000 
720 

4,320 

  
 

800 
 

2,160 
2,000 
720 

4,320 

  
 

800 
 

2,160 
2,000 
720 

4,320 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมา
ณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

-ค่าอาหารนักเรียน (180 บาท * 8 คน * 
3 วัน) 

รวม - 10,000 - 10,000 - 10,000 
 
8. สถานที่ด าเนินการ : สถานที่จัดแข่งขันจากหน่วยงานภายนอก 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวรรณคนา บุญเนาว์ 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต ผลการแข่งขันและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  - นักเรียนได้ฝึกฝนการคิดและท างานอย่างมีระบบ 
  - นักเรียนมีความรู้ความสามารถและแสดงออกทางด้านภาษามากขึ้น 
  - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 12.2 ผลผลิต    
  - นักเรียนได้เข้าร่วมกันแข่งขัน อย่างน้อย 30 คน 
  - นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมรายการแข่งขัน อย่างน้อย 20คน 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
  - พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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13. งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางวรรณคนา บุญเนาว์ 
ต าแหน่ง  ครู 

 
   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางวรัตดา  ศรีนัครินทร์)                (นางฐปนีย์      นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช     ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ 1,2,3,7 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวญานี  ประก่ิง   นางสาววารุณี  จ าปาเรือง 
ระยะเวลา :  ตลอดทั้งปีการศึกษา 
สถานที ่  :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  25,000 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล : 
 การเรียนภาษาต่างประเทศและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
นั้น เป็นสิ่งจ าเป็นในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งคนไทยควรเรียนรู้ภาษาต่างๆอย่างน้อย 2 ภาษา 
การเรียนภาษาให้ประสบความส าเร็จนั้นจ าเป็นต้องมีการสอนที่มีประสิทธิภาพ และมีกิจกรรมที่หลากหลาย 
ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความตื่นตัวและตระหนักในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

2.  วัตถุประสงค์ :  
 1.  เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนในการเรียนภาษาจีน 
 2.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาจีนสู่มาตรฐานสากล 
 3.  เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจถึงวัฒนธรรมของภาษานั้นๆ 
 

3.เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
      นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ านวน 1,500 คน 
 ด้านคุณภาพ  
      นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมสากลและเข้าใจถึง
วัฒนธรรมของภาษานั้นๆ   
4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน 
2. กิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิในทุก   
ระดับชั้น (การสอบวัดระดับภาษาจีน 
YCT/HSK/HSKK) 
3. กิจกรรมเข้าคา่ยภาษาและ
วัฒนธรรมจีน 

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถการ
ใช้ภาษาจีนของนักเรียน 
2. เพื่อวัดระดับความรูภ้าษาจีนของนักเรียน 
3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรม
จีนมากขึ้น 

1. นักเรียนได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันในระดับที่ 1-3 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. นักเรียนสอบผ่านในระดับที่
ท าการสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  
3. นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจในการใช้ภาษา และ
วัฒนธรรมจีนมากข้ึน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
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DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมหารือ และวางแผนการจัดท าโครงการ 
 2. ด าเนินโครงการ 

3. ตรวจสอบและประเมินโครงการ 
4. รายงานโครงการ 
  

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

 พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค 
1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  1.1 ประชุมครูที่เกี่ยวข้อง 
  1.2 ประชาสัมพันธ์นักเรียนท่ีเกีย่วข้อง
และวางแผนด าเนินการ 

 

           

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
   2.2 ประสานงานและด าเนินการด้าน
สถานท่ี เอกสาร วัสดุ อุปกรณ ์

 

           

3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินโครงการ 

 
           

4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 รายงานโครงการ 

 
           

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 25,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว -  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  25,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน - 5,000 - 5,000  5,000 
2 กิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิในทุก   

ระดับชั้น (การสอบวัดระดับภาษาจีน 
YCT/HSK/HSKK) 

- 5,000 - 5,000  5,000 

3 3. กิจกรรมเข้าคา่ยภาษาและวัฒนธรรม
จีน 

5,000 10,000 - 15,000  15,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาและจังหวัดใกล้เคียง 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวญานี  ประก่ิง 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : ครูและนักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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Check (C) 
11. การประเมินผล : แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1. นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนภาษาจีน 
  2.  นักเรียนมีโอกาสสอบวัดระดับเพื่อยื่นขอทุนไปศึกษาที่ต่างประเทศได้ 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  เชิงปริมาณ นักเรียนจ านวน 1,500 คน 
  2.  เชิงคุณภาพ  นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาจีนได้ดีและมีประสิทธิภาพ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1.  นักเรียนมีความตระหนักและให้ความส าคัญในการเรียนภาษาจีนมากขึ้น 
  2.  นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของภาษา 
      มากขึ้น 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางสาวญานี  ประก่ิง) 
ต าแหน่ง  ครู 

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

   (นางวรัตดา  ศรีนัครินทร์)                (นางฐปนีย์      นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 
 

(นางวรงค์นุช     ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 


