
 

 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
 

๒.  ลักษณะโครงการ      ตอ่เนื่อง 
 

๓.  สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    
 ข้อที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน 
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 ข้อที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 ข้อที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม 
ศักยภาพ 
 

๔. สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 ข้อที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน 
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 ข้อที่  ๒ ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 ข้อที่  ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม 
ศักยภาพ 
 

๕. สนองมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่    ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๑ ,๑.๑.๓ ,๑.๑.๔ ,๑.๑.๕ ,๑.๒.๑ ,๑.๒.๓  
 มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ,๒.๕ 
 มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ,๓.๒ ,๓.๕ 
 

๖. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันโลกเราได้ก้าวสู่การวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
สังคม  ชุมชน  ตลอดจนครอบครัว  ท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปรับตัวเอง  ปรับสภาพความเป็นอยู่   ปรับ
สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้  เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก  การติดต่อสื่อสารเป็นไป
อย่างรวดเร็วและทันสมัย  ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร  ดังนั้น  ประเทศไทยเป็น
ชาติหนึ่งที่ต้องพัฒนาภาษาอังกฤษ  เพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงของโลก  จึงมีการพัฒนาภาษาอังกฤษทั้งในด้าน
การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและก้าวทันต่อประเทศอ่ืน ๆ 

 



๗. วัตถุประสงค ์
๑.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเหมาะสมกับระดับการศึกษา 
๒.  เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
๘. เป้าหมาย 
๘.๑เชิงปริมาณ 

 ๑. ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศทุกคนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การบูรณาการความรู้และการ 
วัดประเมินผลเป็นไปตามเป้หมายของหลักสูตร 
 ๒. มีห้องปฏิบัติการห้องศูนย์วิชาห้องสมุดกลุ่มสาระวัสดุอุปกรณ์และสื่อทางภาษาต่างประเทศ 
เพียงพอและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
๘.๒ เชิงคุณภาพ 

 ๑. นักเรียนได้รบการพัฒนาครอบคลุมทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา 
 ๒. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะภาษาต่างประเทศเพียงพอส าหรับการศึกษาต่อและ 
ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 

๙. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

๑๐. ระยะเวลา 
ตุลาคม๒๕๖๒–กันยายน๒๕๖๓ 
 

๑๑. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 

 
๑๒. งบประมาณ 
 ๓๐,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. การพัฒนาและจัดซื้อสื่อการเรียน 
การสอน 
๒. จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
และครูสู่ความเป็นเลิศ 
๔. จัดกิจกรรมวันตรุษจีน 
 

๑๓,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

นักเรียนทุกคน 
 
นักเรียนทุกคน 
นักเรียนทุกคน 
 
นักเรียนทุกคน 
 
 

๑พ.ย.๖๒ -๓๐ก.ย.๖๓ 
 
ธ.ค. ๖๒ 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ก.พ. ๖๓ 

คณะครู 
 

คณะครู 
คณะครู 

 
คณะครู 



แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการปีงบประมาณ๒๕๖๓ 

ไตรมาสที๑่ ไตรมาสที๒่ ไตรมาสที๓่ ไตรมาสที๔่ 

ต.ค.
๒๕๖๒ 

พ.ย.
๒๕๖๒ 

ธ.ค.
๒๕๖๒ 

ม.ค.
๒๕๖๓ 

ก.พ.
๒๕๖๓ 

มี.ค.
๒๕๖๓ 

เม.ย.
๒๕๖๓ 

พ.ค.
๒๕๖๓ 

มิ.ย.
๒๕๖๓ 

ก.ค.
๒๕๖๓ 

ส.ค.
๒๕๖๓ 

ก.ย.
๒๕๖๓ 

- ๗,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ - - 

๑๓,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

๓๐,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

๑๓. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
๑๔. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ 
 ๒.ฝ่ายงานโสตและเครื่องเสียง 
 
๑๕. เนื้อหาสาระ (ถ้ามีการอบรม) 
 - 
 
๑๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
-  มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  ครูผู้สอนมีวิธีจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
เป้าหมายของหลักสูตร 

-  การทดสอบก่อนการใช้งาน 
  
 
-  ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 

- แบบส ารวจ 
 
 
-  แบบประเมินการสอน 

ผลลัพธ์ 
-  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผล
การประเมินระดับชาติสูงขึ้น 
-  นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย
และสติปัญญา 

 
-  ผลการสอบ 
-  การส ารวจ 
- สังเกตการณ์ 

 
-  แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 

 
๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น 
๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายและสติปัญญา 



 
 
      (นายคงฤทธิ์กสิชีวิน)                                                   ( นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ                    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
          ผู้เสนอโครงการ                                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 
 
 

(นายปรีชา  นันติชัย) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
                                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในงาน/โครงการ 



ที ่ รายการ 
 

จ านวน/หน่วย ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

๑. ปากกาไวท์บอร์ด  ๖๐  ด้าม 22 1320 
๒. หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด ๓๐  ขวด 35 1050 
๓. กระดาษ A๔  ๒๕  รีม 110 2๗๕๐ 
๔. กาวสองหน้า ๕M แบบโฟม ๖    ม้วน 185 1110 
๕. กาวสองหน้า ๓M ๒๔ มม. ๒๐  ม้วน 45 900 
๖. กาว UHU ๑๒  หลอด 35 420 
๗. กาวลาเท็กซ์ ๒    ขวด 55 110 
๘. กรรไกร ๗ นิ้ว ๑๐  อัน 40 400 
๙ เทปตีเส้น เลเซอร์ ๕ mm ๒๔  ม้วน 17 408 
๑๐ ไส้แม็กซ์เบอร์ ๑๐ ๒๔  กล่อง 9 216 
๑๑ แฟ้ม A๔ ตราช้าง ๒๔  แฟ้ม 100 2400 
๑๒ ไส้แฟ้ม A๔ ๑๒  ชุด 20 240 
๑๓ ปลั๊กพ่วง ๑๐ เมตร ๓    อัน 240 ๗๒๐ 
๑๕ กล่อง ๓ ช่อง  ๓  อัน ๓๒๐ ๙๖๐ 
๑๖ กระดาษโฟโต้๑๒๐ แกรม ๑๐๐ แผ่น ๕    รีม ๑๕๐ ๗๕๐ 
๑๗ แปรงลบกระดาน ๒๔  อัน ๑๐ 240 
๑๘ ของรางวัลวันคริสมาสต์  ๖,๐๐๐ ๖000 
๑๙ ของรางวัลวันตรุษจีน  ๖,๐๐๐ ๖000 
๒๐ สื่อการสอนภาษาจีน  ๔,๐๐๐ ๔000 
 รวม                        (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ๓๐,๐๐๐ 
 


