
  
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ       โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ท่ี              ………. / 2563                   วันท่ี 31 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2563 
เรื่อง     การรายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

โครงการ   ส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
ผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงการ นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน 

นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 

นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 

 1. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 

2. จัดทำป้ายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  บอกสถานท่ีต่าง ๆ ในโรงเรียน 
  3. ปรับปรุงห้องเรียนภาษาอังกฤษ 

4. ซ่อมแซมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ในห้องเรียนเมื่อชำรุด 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
6. การฝึกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ 
7. นิเทศ กำกับ ติดตาม 
8. รายงานผลการดำเนินงาน 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน 
 2.  เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน   
 3.  เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
 4.  เพื่อส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

 5. เพื่อให้นักเรียน สามารถเรียนรู้ – เข้าใจการเปล่ียนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม  และมีความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
    6. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 



   7. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา 
ผลที่ได้รับจากกิจกรรม 

            1. ผู้เรียนร้อยละ  90    มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารอย่างง่ายในชีวิตประจำวันได้ 
    2. ผู้เรียนร้อยละ  89    เห็นความสำคัญและเลือกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
ตามสถานการณ์  
    3. โรงเรียนร้อยละ  98   มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
    4. โรงเรียนร้อยละ 90    มีห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ท่ีมีประสิทธิภาพ มีส่ือและอุปกรณ์ 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

 การดำเนินงานในโครงการส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากลปฏิบัติงานตามกิจกรรมโครงการท่ีได้
วางแผนไว้เป็นท่ีเรียบร้อย มีนักเรียนเพียงเล็กน้อยท่ียังไม่สามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ 
 
ข้อเสนอแนะ/รายละเอียดอื่น ๆ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้มีส่วนร่วม ร่วมกันวางแผนกิจกรรมท่ีส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวันและส่งเสริมนักเรียนท่ียังไม่สามารถพัฒนาทักษะได้  
 
 
 
ลงช่ือ………………………………. ผู้รายงาน                   (ลงช่ือ) ..............................................ผู้ตรวจรายงาน        
    (นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน)                              (นางสาลินี สุขศิริ)  
          หัวหน้าโครงการ                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ ส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
กลุ่มงาน วิชาการ 
แผนงาน การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน, นางสาวพิกุล  สีมาเพชร,  นางสาวธนันพัชร์  

โพธิ์งามพุ่ม 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

โครงการส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมให้มีการจัดบรรยากาศและปรับห้องเรียนให้มี
ความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ  ผู้เรียนมึความสามารถในการส่ือสารและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง  
เกิดทัศนคติท่ีดี  แลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีกับชาวต่างชาติได้ 
 
2.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
 1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน 
 2.  เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน   
 3.  เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
 4.  เพื่อส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

 5. เพื่อให้นักเรียน สามารถเรียนรู้ – เข้าใจการเปล่ียนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม  และมีความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
    6. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
   7. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา 
 
3.  เป้าหมาย   
  ผลผลิต (Outputs)    
 1.  นักเรียนร้อยละ 85 มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารอย่างง่ายในชีวิตประจำวันได้ 
 2.  นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 
 3.  นักเรียนร้อยละ 85 เห็นความสำคัญและเลือกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตาม
สถานการณ์ 
 4.  โรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  



 5.   โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ท่ีมีประสิทธิภาพ มีส่ือและอุปกรณ์ทันสมัย 
                6.  ร้อยละ  100  ของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (KPI 1.30) 
       7.  ร้อยละ  100  ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา (KPI 1.31) 
  8.  ร้อยละ  100  ของนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  สังคมศึกษา  ประชาธิปไตย  
มีความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก (KPI 1.35) 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 1.  นักเรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม 
 2.  นักเรียนมีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  
 3. นักเรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
      4.  นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ   มีความ                      
คิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา 
      5.  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  สังคมศึกษา  ประชาธิปไตย  มีความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
 
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
1. นักเรียนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ส่ือสารอย่างง่ายในชีวิตประจำวันได้ 

การสังเกต สัมภาษณ์
และการทดสอบตาม
ตัวชี้วัด 

แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์
และแบบทดสอบตามตัวชี้วัด 

2. นั ก เรี ย น มี ค ว าม สาม ารถ ใน การอ่ าน
ภาษาอังกฤษ 

การสังเกต สัมภาษณ์
และการทดสอบตาม
ตัวชี้วัด 

แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์
และแบบทดสอบตามตัวชีว้ัด 

3.นั ก เรียน เห็น ความสำคัญ และ เลือกใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตาม
สถานการณ์ 

การสังเกต แบบสังเกต 

4. โรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สำรวจ แบบสำรวจ 



ภาษาอังกฤษ 
5. โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีส่ือและอุปกรณ์ทันสมัย 

สำรวจ แบบสำรวจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. นักเรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม 

การสังเกต สัมภาษณ์
และการทดสอบตาม
ตัวชี้วัด 

แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์
และแบบทดสอบตามตัวชี้วัด 

2. นักเรียนมีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

การสังเกต แบบสังเกต 

 
 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ 8,000   บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  1,500     บาท 
 คงเหลือ   6,500   บาท 
 
6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุก
ระดับช้ัน 

✓  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษทุกระดับช้ัน 

2. เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน   

✓  บรรยากาศการเรียนรู้ภ าษาอั งกฤษใน
โรงเรียนเพิ่มขึ้น มีการจัดกิจกรรมวัน 
คริสมาสต์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ของ เจ้ าขอ งภ าษ า จั ดกิ จก รรม  Good 
morning English ทุกเช้าเวลาทำกิจกรรม
หน้ า เสาธง จัดป้ ายนิ เทศให้ ค วามรู้ แก่
นักเรียนในเทศกาลต่าง ๆ และความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษบริเวณอาคารเรียน จัด
ห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
จัด ห าอุ ป ก ร ณ์ แ ละ ส่ื อ ท่ี ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ ให้มีความ
สะดวกพร้อมใช้งาน 



3. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ
ของการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน 

✓  นักเรียนให้ความสำคัญกับการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมากขึ้น มี
ความกล้าพูดกล้าซักถามและส่ือสารกับครู
ชาวต่างชาติได้ 

4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

✓  นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารอย่าง
ง่ายได้ 

 
7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. นักเรียนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ

ส่ือสารอย่างง่ายในชีวิตประจำวันได้ 
✓  นักเรียนร้อยละ      90     มี

ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษส่ือสาร
อย่างง่ายในชีวิตประจำวันได้ 

2. นั ก เรี ยน มี ค วาม ส าม ารถ ใน ก ารอ่ า น
ภาษาอังกฤษ 

✓  นักเรียนเรียนร้อยละ      89     
เห็นความสำคัญและเลือกใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
ตามสถานการณ์ 

3. นัก เรียน เห็น ความสำคัญ และเลือกใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตาม
สถานการณ์ 

✓  โรงเรียนร้อยละ    98   มีการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

4. โรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

✓  โรงเรียนรอ้ยละ     90    มีการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

5. โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีส่ือและอุปกรณ์ทันสมัย 

✓  โรงเรียนรอ้ยละ     90    มีห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ ท่ีมีประสิทธิภาพ มี
ส่ือและอุปกรณ์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. นักเรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
อยา่งเหมาะสม 

✓  นักเรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเหมาะสม 

2. นักเรียนมีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

✓  นักเรียนมีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 



 
8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  79  คน  เพศหญิง  จำนวน  80  คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 195 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 

8.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ท่ี หัวขอ้ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 
การจัดทำป้ายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  บอก
สถานท่ีต่าง ๆ ในโรงเรียน 

91.00 9.00 - - - 

2 การปรับปรุงห้องเรียนภาษาอังกฤษ        95.00 5.00 - - - 

3 
การซ่อมแซมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ในห้องเรียนเมื่อ
ชำรุด                       

90.00 10.00 - - - 

  92.00 8.00    

 
- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ ......92.00.... ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ ......8.00...... ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ..........-.......... ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ ..........-.......... ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ...........-......... ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 

      
      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

 - 
9.  สรุปในภาพรวม 
 10.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้จากป้ายนิเทศท่ีจัดทำขึ้น ฝึกการใช้ภาษาจากกิจกรรม
ท่ีจัดขึ้น เห็นความสำคัญและเลือกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามสถานการณ์ โรงเรียนมี
บรรยากาศในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ท่ีมีประสิทธิภาพ มีส่ือและอุปกรณ์
ทันสมัย  
 10.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  ควรมีการเพิ่มเติมกิจกรรมท่ีพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 10.3   ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 



  ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกันวางแผนเพื่อเพิ่มเติมกิจกรรมและพัฒนาโครงการให้มีความ
สมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 
 
 
 
     ลงช่ือ........................................ ผู้รับผิดชอบโครงการ     
                                     ( นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน ) 

    ตำแหน่ง  ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

     
       
 
       
 
       
 



     
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

การจัดทำป้ายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป้ายนิเทศ
กิจกรรมวันสำคัญของเจ้าของภาษาและของไทย 

กิจกรรมวันคริสต์มาส 
 

กิจกรรม Open house 
เปิดบ้านวิชาการ 

 
 

กิจกรรม Good morning English  

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
กิจกรรมวิชาการ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อและอปุกรณ์ที่ทันสมัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 


