
                    

แบบเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ปีงบประมาณ  ๒๕๖5 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

“โครงการภาษาต่างประเทศในการสื่อสารเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพ” 
 

หน่วยงาน โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวดารารัตน์  ไชยสาร 

ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง              โครงการใหม่           งานประจ า 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง 
ความสอดคล้องนโยบาย ๓  มาตรฐานการศึกษา 
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
    และแก้ปัญหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
               1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
       มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ  
                          เรียนรู้                        
      



       จุดเน้นมาตรฐานสากล 
              เป็นเลิศวิชาการ                          สือ่สาร 2 ภาษา             ล้ าหน้าทางความคิด    
               ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์               รว่มรับผิดชอบสังคมโลก 
 
ความสอดคล้องกลยุทธ์โรงเรียน  
  กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
  กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมครูอาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ ๔ : บูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ  
 

1) หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี) วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคน
สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาประเทศ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม
ส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑๒ ประเด็นการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมีเป้าหมายคนไทยมีการศึกษาที่
มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัวสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เ รียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต และคนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตดีขึ้น 
 การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิต ประจ าวัน เนื่องจากเป็น
เครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลกและตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม   
และมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ  ช่ วยพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และ
ใช้ภาษาต่าง ประเทศเพ่ือการสื่อสารได้  รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น 
  ดังนั้น กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนไทรโยคน้อยจึงได้จัดท าโครงการ“ภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสารเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพ” ขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศที่เน้น
การสื่อสารเพ่ือการประกอบอาชีพ การปฏิบัติงานให้กับนักเรียน และเพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนกล้าใช้
ภาษาต่างประเทศมากข้ึน  โดยโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้ผนึกความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถ
ของนักเรียน  ครู  ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน  ในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือพร้อมเป็นพลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศชาติและภูมิภาคในอนาคต 
 
 
 



2) วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะภาษาต่างประเทศที่เน้นการสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพ  
         การปฏิบัติงาน ให้กับนักเรียน 
 2.2  เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนกล้าใช้ภาษาต่างประเทศมากข้ึน 

3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนความรู้ และมีทักษะภาษาต่างประเทศที่เน้นการสื่อสาร เพ่ือการ 
ประกอบอาชีพ และการปฏิบัติงาน  

2.  ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนกล้าใช้ภาษาต่างประเทศมากขึ้น 
• เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนได้พัฒนาความรู้ และทักษะภาษาต่างประเทศที่เน้นการสื่อสารเพื่อการประกอบ 
อาชีพ การปฏิบัติงาน  

  2.  นักเรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
• ผลที่คาดว่าจะเกิด  

๑. นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ทักษะภาษาต่างประเทศที่เน้นการสื่อสารเพ่ือการประกอบอาชีพ 
และการปฏิบัติงาน  

๒. นักเรียนกล้าใช้ภาษาต่างประเทศมากข้ึน 
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

- นักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ๑ ต.ค. ๒๕๖4- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ 
 

กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ ประมาณการงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 :  
Mini Guide 
Saiyoknoi 

นักเรียนกลุ่มแกนน า 
ภาษาอังกฤษจ านวน  
๑๐ คน และภาษาจีน
จ านวน ๕ คน 

๖,๐๐๐ 1-๓๐ 
กรกฎาคม 
๒๕๖5 

1. นางสาวจิตภัทร กิจจากรณ์ 
2. นางนลัทพร พูลทิพยานนท์ 
3. นางสาวกอบกุล หลักค า 
4. นางสาวดารารัตน์  ไชยสาร 

กิจกรรมที่ 2 : 
คลิปภาษาพา
สนุก 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ ๗๐ 

2,๐๐๐ ๑-๓๑ 
มีนาคม 
๒๕๖5 

1. นางสาวจิตภัทร กิจจากรณ์ 
2. นางนลัทพร พูลทิพยานนท์ 
3. นางสาวกอบกุล หลักค า 
4. นางสาวดารารัตน์  ไชยสาร 

กิจกรรมที่ ๓ : 
Try to be 
youtuber 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ ๗๐ 

๗,๐๐๐ ๑-๒๖ 
กุมภาพันธ์

๒๕๖5 

1. นางสาวจิตภัทร กิจจากรณ์ 
2. นางนลัทพร พูลทิพยานนท์ 
3. นางสาวกอบกุล หลักค า 
4. นางสาวดารารัตน์  ไชยสาร 

รวมวงเงิน 15,000  

 
 ๑) ค่าใช้จ่าย   

        เงินอุดหนุน    15,000      บาท  
        เงินบริจาค     …………….        บาท  
        เงินระดมฯ     …………….      บาท  
        เงินผู้เข้าร่วมโครงการ   …………….     บาท  
        เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)        …………….    บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2) ประมาณการค่าใช้จ่าย  

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ ๑ : Mini Guide Saiyoknoi 

- ป้ายไวนิล  

- วัสดุส านักงาน 

- ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 

- ของรางวัล 

- ค่าเดินทาง 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 

  

 
 
 

1,000 

2,000 

500 

1,000 

 

1,000 

500 

 

1,000 

500 

1,000 

2,000 

500 

1,000 

๒ กิจกรรมที่ 2 : คลิปภาษาพาสนุก 

- ของรางวัล 

  

๒,๐๐๐ 

 

 

 

2,000 
 

๓ กิจกรรมที่ ๓ : Try to be youtuber 

- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  

- ของรางวัล 

- ค่าวิทยากร 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

๒,000 

๓,๐๐๐ 

 

  

2,000 

3,000 

2,000 

  

3) การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล  
เกณฑ์การประเมิน  

1.  ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนความรู้ และมีทักษภาษาต่างประเทศ
ที่เน้นการสื่อสาร เพ่ือการประกอบอาชีพ และการปฏิบัติงาน  

แบบประเมินผลงานนักเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

2.  ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนกล้าใช้ภาษาต่างประเทศมากขึ้น แบบประเมินผลงานนักเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
 
4) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
    ๔.1  นักเรียนมีความรู้ และทักษะภาษาต่างประเทศท่ีเน้นการสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพและการปฏิบัติงาน 
มากขึ้น 
     ๔.2  นักเรียนกล้าใช้ภาษาต่างประเทศมากข้ึน 



 
 

 
 ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                               ผู้รับรองโครงการ   
        (นางสาวดารารัตน์  ไชยสาร)                                (นายบัณฑิต  บุญเพชร) 
                       หัวหน้าโครงการ                              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ   
  
 
 ความเห็นของหัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
 ............................................................................................................................. ..............................                             
 
                                                 ลงชื่อ     

                (นางสาวกาญจนา  หงษ์โต)  
                                                        หวัหน้างานแผนงานโรงเรียน 
 
 
 ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ............................................................................................................................. ..............................                             
 
                                                 ลงชื่อ     

                (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค)  
                                               รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 
 ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้อนุมัติโครงการ 
                อนุมัติ                                  ไม่อนุมัติ         
                 อ่ืน ๆ ระบ.ุ............................................................................................................................ ..  
 
 
                                                 ลงชื่อ     

                (นายบุญเลิศ  แสวงทอง)  
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 

Asus
แบบตัวพิมพ์ดีด
โครงการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน เห็นควรอนุมัติโครงการตามเสนอ

User
Typewriter
เห็นสมควรอนุมัติโครงการตามหัวหน้างานแผนงานโรงเรียนเสนอ

Asus
เส้น




