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ชื่อโครงการ  : พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   : มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2, 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1, 2, 3, 7 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1, 2 
ระยะเวลา  : พฤษภาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566 
ผู้รับผิดชอบ : นางวรัตดา  ศรีนัครินทร์ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สถานที ่   : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  45,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 
Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล   
 ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เป็นภาษาท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร การให้ข้อมูลข่าวสารถึงผู้รับโดยตรง 
และถูกต้องแม่นย า ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ กล้าแสดงออก มั่นใจในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน เพ่ือการสื่อสารและการค้นคว้ามากขึ้น ให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการให้ข้อมูลที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
2. วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพล้ าเลิศทางภาษา สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  
เป็นพลโลกที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนดและเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1 ด้านปริมาณ ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 3.2 ด้านคุณภาพ ผู้เรียนมีศักยภาพล้ าเลิศทางภาษา สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  
เป็นพลโลกที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนดและเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
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4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

 -ผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

1.เพื่อให้นักเรียนใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

1. ร้อยละของสื่อ/วัสดุ
อุปกรณ์มีเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการ
สอน 

2. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางภาษา      
    - จัดท าป้ายนิเทศ 
    - จัดท ามุมภาษาอังกฤษ (English Corner) 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

1. ร้อยละของแหล่ง
เรียนรู้ มีเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการ
สอน 

3. กิจกรรม English @ Noon 
      -จัดกิจกรรมดูหนังฟังเพลง ให้ค าปรึกษาด้านภาษา 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาต่างประเทศ 

1.ร้อยละของนักเรียน
ได้พัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน และส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียนให้
มีผลสัมฤทธิ์และมี
ประสิทธิภาพ 

DO (D) 

5. วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ     
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินโครงการ 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่ออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินในโครงการที่วางไว้ 

6.1จัดท าป้ายนิเทศเสนอความรู้ภาษาต่างประเทศ 
6.2 ผลิตและพัฒนาสื่อให้ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 
6.3 จัดท ามุมภาษาอังกฤษ (English Corner) 
6.4 จัดกิจกรรมดูหนังฟังเพลง ให้ค าปรึกษาด้านภาษา    

 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) สรุปและรายงานผล  
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :  

 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 45,000 บาท 
            - เงินอุดหนุนรายหัว    45,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  - บาท 
  - อ่ืนๆ     -  บาท 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พผ
ู้เรีย

น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน  
1 ผลิตสื่อ 20,000       20,000 
 รวม 20,000       20,000 
 กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางภาษา       
1 ป้ายนิเทศ 5,000       5,000 
2 จัดท ามุมภาษาอังกฤษ (English Corner) 15,000       15,000 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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

1 
ประชุมวางแผนของเขตการด าเนินงาน
โครงการ 

                     

2 จัดท าโครงการ                      

3 เสนอโครงการและได้รับอนุมัติโครงการ                      

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน                      

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน                      

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินโครงการ                       

7 ประเมินผลการด าเนินงาน                    
  

8 สรุปและรายงานผล                     
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พผ
ู้เรีย

น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 รวม 20,000       20,000 
 กิจกรรมที่ 3 English @ Noon 
1 วัสดุในการจัดกิจกรรม 

ดูหนังฟังเพลง ให้ค าปรึกษาด้านภาษา 
 รวม 5,000       5,000 

  45,000       45,000 
 
8. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรยีนสกลนครพัฒนศึกษา 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรัตดา  ศรีนัครินทร์ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
10. หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้การสนับสนุน: กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มนโยบายและแผนงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

Check (C) 
11. การประเมินผล แบบประเมินโครงการ / แบบสัมภาษณ์ 
 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์  นักเรียนมีความรู้  ความสามารถในเนื้อหาความรู้  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและค้นคว้า ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
 12.2 ผลผลิต   ร้อยละของนักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชา วัฒนธรรมของชาวตะวันตก  
สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและค้นคว้ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้นมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนวิชาภาษาต่างประเทศและครูและนักเรียนแสดงผลงานความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) ความเชื่อม่ันของชุมชน และท าให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 

 
 
 

(นางวรัตดา  ศรีนัครินทร์) 
ต าแหน่ง  ครู คศ.3 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางวรัตดา  ศรีนัครินทร์)                (นางฐปนีย์     นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   
   
   

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

 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนาและปรับปรุง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   : มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2, 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1, 2, 3, 7 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1, 2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวรัตติยากร สารีค า และนางวรรณคนา บุญเนาว์ 
ระยะเวลา  :  มิถุนายน 2565 –กุมภาพันธ์ 2566 
สถานที ่   :  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  100,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :     โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
        การเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นการเรียนตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จึงได้มี
โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา เพ่ือให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทางภาษาเพ่ิมขึ้น และเกิดการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้สนใจในการเรียนรู้ 
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
 2.  เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที ่พอเพียงและตรงตามความต้องการส าหรับ 
      การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
 3.  เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มข้ึน 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ร้อยละ 50 
  ด้านคุณภาพ  
  1.  นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการ  
  2.  นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
  3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
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4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
- ครูผู้สอนใช้ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
 

.  เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ 
-ครูและนักเรียนมีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ และ
สถานที ่พอเพียงและตรงตามความ
ต้องการส าหรับการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ 
-นักเรียนมีความสนใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน 

1.ปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ 
และสื่อการเรียนการสอน 
ที่เหมาะสม เพียงพอ 
2. ร้อยละของนักเรียน 
ที่ได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ 
 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

  1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
  2. จดัท าโครงการ 

 3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

  5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
  6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
      - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
- ครผูู้สอนใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 8. สรุปและรายงานผล 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน

โครงการ             

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้ จัดซื้อตามระเบยีบพัสดุ  

 

           

7 ครูผูส้อนน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียน   
การสอน 

 

   ตลอดปีการศึกษา  

8 ประเมินผลการด าเนินงาน  
           

9 สรุปและรายงานผล  
           

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 100,000  บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว    100,000  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... บาท 
 

กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุภัณ

ฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 
รว

ม 
กิจกรรม ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา  
1.กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี+ 
Android 

 2,000      2,000 

2.เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook  
   1 เครื่อง   

 30,000      30,000 

3.ระบบเครื่องเสียงล าโพงพร้อม   
   ไมโครโฟน 2 ชุด 

 15,000      15,000 

4.เครื่องพิมพ์ (printer) 1 เครื่อง  6,000      6,000 
5.วัสดุในการจัดตกแต่ง 10,000       10,000 
6.ชั้นวางรองเท้า  5,000       5,000 
7.ผ้าม่าน/ผ้าปูโต๊ะ 20,000       20,000 
8.ชั้นวางเอกสาร/แสดงผลงาน 12,000       12,000 
รวม 47,000 53,000      100,000 
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8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวรัตติยากร สารีค า และนางวรรณคนา บุญเนาว์ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต สอบถาม และการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์  ครูและนักเรียนมีห้องปฏิบัติการ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ พอเพียง และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี   
               ร้อยละ 90 
 12.2 ผลผลิต  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา  
               ภาษาต่างประเทศ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
13.  งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ...................... 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางสาวรัตติยากร สารีค า) 
ต าแหน่ง  ครู  

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางวรัตดา  ศรีนัครินทร์)                (นางฐปนีย์     นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   
   

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

 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนาอัจฉริยะภาพทางภาษาอังกฤษ 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   : มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2, 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1, 2, 3, 7 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1, 2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางวรรณคนา บุญเนาว์ 
ระยะเวลา  : มิถุนายน 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 
สถานที ่   : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และสถานที่ของหน่วยงานที่จัดแข่งขันภายนอกโรงเรียน 
งบประมาณ : 40,000 บาท 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล: 
 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต  
ต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปตลอดเวลา ท าให้จ าเป็นต่อการสร้างบุคลากร เช่น  
เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถท่ีเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 
ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็ก 
และเยาวชน ที่จะเป็นก าลังต่อการขับเคลื่อนของประเทศ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้เข้า
ร่วมแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ เกมต่ออักษรภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) และกิจกรรมอย่างอ่ืน เพ่ือให้นักเรียน 
ที่สนใจมุ่งศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ ที่จะน าไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ : 
 1.  เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ ให้กับนักเรียน 
 2.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 3.  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 4.  เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากประสบการณ์จริง 
 5.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการท างานเป็นทีม 
3.เป้าหมาย: 
 ด้านปริมาณ   
  - มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันอย่างน้อย   จ านวน   500 คน 
 
 ด้านคุณภาพ   
   - นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์จริง 
   - นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
   - นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
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4.กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ(ภายในโรงเรียน)    

   

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
ฝึกฝนการคิดและท างานอย่างมี
ระบบ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

รางวัลที่ได้รบัจากการเข้าร่วม
แข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ 
เกมต่ออักษรภาษาอังกฤษ   
(ครอสเวิร์ด)                     
ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ และ
กิจกรรมแข่งขันทางภาษา
อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ(น านักเรียน
แข่งขันกับหน่วยงานภายนอก)      

DO (D) 

5.วิธีการด าเนินงาน 

1)ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
   6.1 การแข่งขันส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ(ภายในโรงเรียน)    
   6.2 การแข่งขันส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ(น านักเรียนแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก)      
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
 

 
6.ระยะเวลาด าเนินการ: 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

ด าเนินงานโครงการ  

 
           

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค 
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน   

           

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ
ในโครงการที่วางไว้ โดยจัดการ
แข่งขัน และส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันต่างๆ ในรายการที่เปิดรับ
สมัคร 

 

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน             

8 สรุปและรายงานผล             

              

 
7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น : 40,000บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว     - บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  40,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1การแข่งขันส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ(ภายในโรงเรียน)     
1 วัสดุในการจัดกิจกรรมแข่งขัน 12,000       12,000 
2 เงินรางวัล    8,000    8,000 
 รวม 12,000   8,000    20,000 
 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ(น านักเรียนแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก)       
1 ค่าสมัครลงทะเบียนแข่งขัน 

จ านวน 16 คน (100 บาท *16คน) 
  1,600 

 
    1,600 

 
2 ค่าท่ีพักในการแข่งขัน  

จ านวน 10 ห้อง 1 คืน  
(คืนละ 432 บาท *1 คืน *10 ห้อง) 

  4,320 
 

    4,320 
 

3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
(250 กม.* 4 บาท *2เที่ยว) 

  2,000 
 

    2,000 
 

4 ค่าเบี้ยเลี้ยง    1,200     1,200 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

( 240 บาท * 5 คน * 1 วัน)   
5 ค่าอาหารนักเรียน  

(180 บาท * 16 คน * 3 วัน) 
  8,640     8,640 

6 ค่าวัสดุ 2,240        
 รวม 2,240  17,760     20,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และสถานทีข่องหน่วยงานที่จัดแข่งขันภายนอกโรงเรียน 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวรรณคนา บุญเนาว์ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต ผลการแข่งขันและรายงานผลการด าเนินงาน 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
    - นักเรียนมีความรู้ความสามารถและแสดงออกทางด้านภาษามากขึ้น 
  - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 12.2 ผลผลิต    
  - นักเรียนได้เข้าร่วมกันแข่งขัน  
  - นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมรายการแข่งขัน  
 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 

   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   
   
   

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

 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : เทศกาลและวันส าคัญของชาติตะวันตก 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   : มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2, 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1, 2, 3, 7 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1, 2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางวรรณคนา บุญเนาว์ 
ระยะเวลา : พฤษภาคม 2565 –กุมภาพันธ์ 2566 
สถานที ่  :  อาคาร 4  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  50,000 บาท 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล: 
 กิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียน ท าให้นักเรียน 
ได้รับความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  
จะท าให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา จะเป็นการบูรณาการเรียนรู้ 
ซึ่งควรจะอนุรักษ์  ตลอดจนนักเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม ดังนั้นหากสามารถ
จัดหาวิธีการเสริมสร้างองค์ความรู้ ดังกล่าวให้แก่เด็กและเยาวชน อีกท้ังการเรียนรู้ประเพณีท้ังของชาวไทยและ
ชาวตะวันตกในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ าเป็นที่จะต้องให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณีดังกล่าวในการ ฝึกฝนด้านการใช้ภาษาท่าทาง การพูดการ
สื่อสาร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการสืบทอดการปฏิบัติต่อไป  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้พิจารณา จัดโครงการพัฒนาส่งเสริม
ภาษาต่างประเทศขึ้น เพ่ือมุ่งสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องลงในกิจกรรม เฉลิมฉลองการสังสรรค์ 
และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้มีในโครงการ  
2.วัตถุประสงค์ : 
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมวันคริสตม์าส  
 2. เพ่ือให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากกิจกรรมที่หลากหลาย  
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีความม่ันใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 4. เพ่ือให้นักเรียนสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ  
 5. เพ่ือเป็นการเรียนรู้ภาษาผ่านวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา 
 6. เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีและการท างานร่วมกันของนักเรียน 
3.เป้าหมาย: 
 ด้านปริมาณ   
  1. มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม    ร้อยละ 100  
  2. มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันอย่างน้อย  ร้อยละ 70 
  3. มีครูเข้าร่วมการกิจกรรม   ร้อยละ 100 
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ด้านคุณภาพ  
  1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   - นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษา ความสนใจ 
   - นักเรียนได้แสดงความสามารถ ตามความถนัดและความสนใจ 
  2.  ด้านการเรียนการสอน 
   - นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
   - นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษาจากกิจกรรมที่หลากหลาย 
 
4.กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กิจกรรมที่ 1 วันคริสต์มาส       

 

-นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
จากกิจกรรมที่หลากหลาย  
-นักเรียนมีความมั่นใจและกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม   
  

นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 
ทางภาษา ความสนใจได้แสดง
ความสามารถ ตามความถนัดและ 
ความสนใจ กิจกรรมที่ 2 เทศกาลและ

วันส าคัญของชาติตะวันตก      

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 

6.ระยะเวลาด าเนินการ: 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงาน
โครงการ  

    
           

2 จัดท าโครงการ     
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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. 

3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

    
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน                

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน                 

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว้ โดยจัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางภาษา การประกวดแข่งขันและ
การแสดงบนเวที 

    

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน                

8 สรุปและรายงานผล                
 

7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น : 50,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว     -  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  50,000  บาท 
 

กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุภัณ

ฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 
รว

ม 

กิจกรรม วันคริสต์มาส       
ค่าวัสดุฝึกในการท ากิจกรรม 16,400       16,400 

เงินรางวัล    6,000    6,000 

อาหารว่าง/ เครื่องดื่ม 2,600       2,600 

รวม 19,000   6,000    25,000 
กิจกรรมที่ 2 เทศกาลและวันส าคัญของชาติตะวันตก      
ค่าวัสดุฝึกในการท ากิจกรรม 20,000       20,000 

ของรางวัล 5,000       5,000 

รวม 25,000       25,000 
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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 

   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   
   
   

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

 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่  1 ข้อที่  1.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวญานี  ประก่ิง 
ระยะเวลา :  เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  30,000 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 ในยุคที่ประเทศจีนก าลังก้าวขึ้นมามีอิทธิพลระดับโลกมากขึ้น  ส่งผลให้ภาษาจีนเองก็ค่อยๆ เริ่มจะ
กลายเป็นภาษาที่มีความส าคัญมากข้ึนตามไปด้วย ส่วนหนึ่งเนื่องจากจีนเป็นประเทศขนาดใหญ่มีก าลังการผลิตสูง 
เพราะฉะนั้นการท าธุรกิจกับจีนจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการผลิตเพียงอย่างเดียวแต่นั่นยังแสดงออก
ถึงระบบเศรษฐกิจที่มีโอกาสโตมากขึ้น ความเจริญก้าวหน้าของบริษัทที่มากข้ึน ดังนั้นภาษาจีนจึงกลายเป็นภาษา
ส าคัญที่หากมีโอกาสก็จ าเป็นต้องเริ่มต้นศึกษาให้ได้มากท่ีสุด 
 การเรียนภาษาจีนไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะทุกวันนี้ภาษาจีนได้กระจายไปทั่วโลก การได้ท าความเข้าใจ ได้
เรียนรู้กับภาษาจีนอย่างถูกต้องจะช่วยให้เราสามารถสร้างอนาคตที่ดีได้ง่ายมากข้ึนกว่าเดิม และเป็นความสามารถ
พิเศษซึ่งเราสามารถใช้หากินได้ตลอดชีวิต เป็นความสามารถเฉพาะตัวเป็นสิ่งที่จะติดตัวเราและช่วยให้เราก้าวหน้า
ในชีวิตไปตลอด 

2.  วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน 
 2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศจีน 
 3.  เพ่ือพัฒนาทักษะและยกระดับการเรียนรู้ทางภาษาจีน 
3.  เป้าหมาย : 
     ด้านปริมาณ   
 นักเรยีนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน  
     ด้านคุณภาพ  
 นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการแข่งขันทักษะภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนมากขึ้น  
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ์) 

กิจกรรมที่  1
การแข่งขัน
ทักษะภาษาจีน 

1. เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการ
เรียนภาษาจีน 

2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน 

3. เพื่อให้นักเรียนมคีวามเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเทศจีน 

ร้อยละของผเูรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณอยู่ในระดับด ี
ขึ้นไป 

 

 

กิจกรรมที่ 2 
ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน 

1.เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน 

2.เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน 

3. เพื่อวัดระดับทางภาษาจีนของนักเรียน 

รอยละของครมูีการใช้สื่อ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ รวมถึงภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรูท้ี่
หลากหลายโดยสร้างโอกาสให้ผู้เรยีนได้
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 

 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
   1. ขออนุมัติโครงการ 
   2. ประชุม/วางแผนการด าเนินงาน 
   3. ด าเนินการโครงการ 
   4. สรุปผลประเมินโครงการ 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันทักษะ

ภาษาจีน 

 
           

    1. ขออนุมัติโครงการ             

    2. ประชุม/วางแผนการด าเนินงาน             

    3. ด าเนินการโครงการ             

    4. สรุปผลประเมินโครงการ             

2 กิจกรรมที่  2 ภาษาและวัฒนธรรม
จีน 

 
           

    1. ขออนุมัติโครงการ             

    2. ประชุม/วางแผนการด าเนินงาน             

    3. ด าเนินการโครงการ             

    4. สรุปผลประเมินโครงการ             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 26,000 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว .......................บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  26,000 บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันทักษะภาษาจีน  
1 การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน    1,200    1,200 

2 การแข่งขันเต้นประกอบเพลงจีน    4,000    4,000 

3 การแข่งขันร้องเพลงจีน    1,200    1,200 

4 การแข่งขันการวาดภาพจีน    1,200    1,200 

5 การคัดตัวอักษรจีน    1,200    1,200 

6 การสอบวัดระดบัความรู้ทางภาษาจีน 
HSK  2      

   1,200    1,200 

7 การสอบวัดระดบัความรู้ทางภาษาจีน 
HSK  3 

   1,200    1,200 

8 สนับสนุนการสอบวัดระดับภาษาจนี    1,600    1,600 

9 เกียรติบตัร    200    200 
 รวม    13,000    13,000 

 กิจกรรมที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  
1 การวาดภาพจีน 3,000       3,000 
2 การท าโคมจีน 3,000       3,000 

3 การแกะสลัก 3,000       3,000 

4 การท าหน้าง้ิวจีน 3,000       3,000 

5 การจัดบอรด์ 2,000       2,000 

6 การแสดงจีน    3,000    3,000 

 รวม 14,000   3,000    17,000 

 
 ** หมายเหตุ  
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8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวญานี  ประก่ิง 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
Check (C) 
11. การประเมินผล : แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมจีนมากข้ึน 
  2.  นักเรียนมีทักษะในการแข่งขันภาษาจีนมากข้ึน  
 12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียนสกลนครพัฒนาศึกษามีความรู้ในภาษาและวัฒนธรรมจีน 
  2.  นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขันทักษะภาษาจีน 
  3.  นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน 
 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1.  สร้างแรงกระตุ่มนในการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนได้มากขึ้น 
  2. นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขันภาษาจีนและสามารถน าไปต่อยอดในการข่งขันทักษะ
ภาษาจีนต่างๆได้ 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางสาวญานี  ประก่ิง) 
ต าแหน่ง  ครู  

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางวรัตดา  ศรีนัครินทร)์                (นางฐปนีย์     นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   
   
   

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

 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   : มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2, 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1, 2, 3, 7 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1, 2 
ระยะเวลา  :    กันยายน 2565 -  กุมภาพันธ์ 2566 
ผู้รับผิดชอบ  :  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/นางวรรณคนา บุญเนาว์ และน.ส.รัตติยากร สารีค า 
สถานที ่   :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : 60,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล 
  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความส าคัญและจ าเป็น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจ าวัน แต่การสอน
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนพบว่านักเรียนขาดทักษะในการสื่อสารและไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาในชีวิตจริง 
เพราะการเรียนการสอนยังไม่มุ่งเน้นการสื่อสารภาษาอย่างแท้จริง ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่ได้ฝึก
กับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง การไม่ได้ใช้ภาษาหลังการเรียนในชั้นเรียน  เป็นต้น  จากสาเหตุดังกล่าวเชื่อ
ว่ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการจ าลองสถานการณ์ในการฝึกทักษะภาษากับเจ้าของภาษา ครูผู้สอนและ
กลุ่มเพ่ือน จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนอีกทางหนึ่งนอกจากนั้น ส านักงานคณะกรรม -
การการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนรู้ให้มีค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถเฉพาะของนักเรียนในโรงเรียนด้วย กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นเชื่อว่าจะพัฒนาและส่งเสริม
ทักษะแก่นักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจด้านภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง เป็น
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกๆ ด้านที่ต้องการให้เกิดในตัวนักเรียน ช่วยให้ผู้ร่วม
กิจกรรมได้รู้จักปรับพฤติกรรมของตนให้เข้ากับหมู่คณะและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตต่อไป 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้เห็นความส าคัญของการจัด
กิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษขึ้น โดยใช้บริเวณโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
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2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ และเสริมสร้างความรู้ใหม่ทางภาษาอังกฤษของนักเรียน 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการเสนอความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
3. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี และฝึกการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มของนักเรียน 
4. เพ่ือเสริมสร้างระเบียบวินัยให้นักเรียน และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 
5. เพ่ือให้นักเรียนฝึกความกล้าแสดงออก และฝึกความคิดสร้างสรรค์ 
6. เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
7. เพ่ือให้นักเรียนน าภาษาอังกฤษไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ 

 
3. เป้าหมาย : 
 3,1 ด้านปริมาณ  ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  135  คน  ประกอบด้วย 

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3    จ านวน  50  คน 
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6    จ านวน  50  คน 
3) ทีมวิทยากรและทีมงานพ่ีเลี้ยง    จ านวน  20  คน    
4) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            จ านวน  15  คน 

 3,2 ด้านคุณภาพ 
1) นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  มีกระบวนการท างาน 
   อย่างมีประสิทธิภาพ   
2)  นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะท างานและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น   
3)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น   

 

4. กิจกรรมในโครงการ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. กิจกรรมนันทนาการละลาย
พฤติกรรม และส่งเสริมทักษะ 
การอยู่ร่วมกัน การท างานเป็น
กลุ่ม 

 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการอยู่
รว่มกัน มีความเกรงใจ สามัคคี    
มีวินัย                                    

วัดจากการสังเกตจากผู้เข้าร่วม
โครงการ  , ประเมินจาก
แบบสอบถาม 

2. กิจกรรมฐานการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือทบทวน และเสริมสร้างความรู้
ทางภาษาอังกฤษ และฝึกกระบวน 
การคิด ในสถานการณ์ที่
หลากหลาย 

วัดจากการสังเกตจากผู้เข้าร่วม
โครงการ  , ประเมินจาก
แบบสอบถาม 

3. กิจกรรมการแสดงบนเวที 
นันทนาการ และการนอนค่าย 

เพ่ือให้นักเรียนมีความผ่อนคลาย  
รู้จักการท ากิจกรรมร่วมกัน และ
การเตรียมความพร้อม วางแผน                    
ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย                                       

วัดจากการสังเกตจากผู้เข้าร่วม
โครงการ  , ประเมินจาก
แบบสอบถาม 
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DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
  1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

 2) แบ่งหน้าที่รับผิดชอบจัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 

   -นันทนาการละลายพฤติกรรม และส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกัน การท างานเป็นกลุ่ม 
  -กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
  -กิจกรรมการแสดงบนเวที นันทนาการ และการนอนค่าย 
 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) สรุปและรายงานผล 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :  
  

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

                                      พ.ศ.2565                                                   พ.ศ.2566 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน
โครงการ  

   
 

 
 

 
 

 
 

     

2 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบจัดท าโครงการ        

     

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            

8 สรุปและรายงานผล          

 
  

 
7. งบประมาณ :  60,000 บาท 
    - เงินอุดหนุนรายหัว    10,000 บาท 
    - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   -  บาท 
    - อ่ืนๆ เงินค้างบัญชีงบพัฒนาผู้เรียนปี 2564 จ านวน 50,000   บาท    
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 ค่ายภาษาอังกฤษ 
1 ค่าอาหาร 3 มื้อ  12,000       12,000 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  3  มื้อ 8,000       8,000 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 10 คน    20,000    20,000 
4 ค่าวัสดุฝึก 20,000       20,000 
 รวม 40,000   20,000    60,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ นางวรรณคนา บุญเนาว์ และ น.ส.รัตติยากร สารีค า 
 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการด าเนินงาน 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์  
  - นักเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
  - นักเรียนมีความรู้ความสามารถและพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษมากขึ้น 
  - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 12.2 ผลผลิต      
  - นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 100 คน  
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) 
  - พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ เงินค้างบัญชีงบพัฒนาผู้เรียน  

ปี 2564 จ านวน 50,000   บาท 
 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางวรรณคนา บุญเนาว์) 
ต าแหน่ง  ครู  

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางวรัตดา  ศรีนัครินทร์)                (นางฐปนีย์     นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   
   
   

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

 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 


