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โครงการที่ 12  โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กรข้อที่ 5. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      
สนองมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5 ประเด็นการพิจารณา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางสาววิรยา  รักบุญ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 

1. หลักการและเหตุผล 

จากการที่กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน  ในปี พ.ศ. 2558 นั้น  
ประเทศไทยจำเป็นต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น  การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  
และตัวแปรสำคัญท่ีจะทำให้การเตรียมความพร้อมดังกล่าวได้ดีที่สุด  คือ  การเตรียมคนให้มีความรู้  ความสามารถ  
และทักษะด้านต่าง ๆ  สื่อกลางที่จะทำให้คนไทยให้เกิดความพร้อม  นั่นคือ  ภาษาอังกฤษที่เป็นสากล  และคนทั้ง  
10  ประเทศของประชาคมอาเซียนสามารถเข้าใจได้  ก็คือ  ภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีความจำเป็ นที่ต้องเตรียมให้
เยาวชนในประเทศไทย 
 ทักษะที่สำคัญของภาษาอังกฤษที่ต้องเตรียมให้นักเรียน  นั้นคือ  ทักษะด้านการสื่อสาร  โดยเฉพาะการ
เรียนรู้จากครูสอนภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็นครูเชี่ยวชาญโดยตรงทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆและวิธีการสอนที่
หลากหลายกับนักเรียน เพื่อที่จะส่งเสริมให้นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้พัฒนาการ
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนผู้ปกครอง  และชุมชนเกิดความพึงพอใจ
จากศักยภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ดังนั้น โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมจึงได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่
อาเซียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในปี 2564 ขึ้นต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค ์

     1. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
     2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 
     3. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติทีด่ีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 
 
 

รหัสโครงการ 
0 1 0 2 5 6 5 
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3. เป้าหมายของโครงการ 
 
 เชิงปริมาณ 
  1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ 
  2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได ้
  3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถนำความรู้ไปบอกผู้ปกครองและคนในชุมชนได้ 
 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ 
  2. นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ 
  3. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปบอกผู้ปกครองและคนในชุมชนได้ 
 
 4. วิธีดำเนินงาน  
  

กิจกรรม 
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
ระยะเวลาการปฏิบัติ

กิจกรรม 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ    
2. ดำเนินการจัดทำเอกสาร 
3. แต่งตั้งคณะทำงาน 
4. ดำเนินโครงการตามแผน 

      4.1 เงินสมทบจากโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
      4.2 เงินจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม 

4. สรุป  ประเมินผล 

- 
- 
- 
   

 27,000  
135,000 

- 

  
 
ใช้ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ 1 ปี ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
  

รวมทั้งสิ้น 162,000 
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5. ระยะเวลาในการดำเนินการ    

 ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี ตลอดปีงบประมาณ 

 

6. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 น.ส.วิรยา รักบุญ   ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 

ลำดับ
ที ่

เดือน วันทำการ(เริ่ม-สิ้นสุด) ยอดเงิน  หมายเหตุ 

1 ตุลาคม 1-31 ต.ค.63 13,500 เงินสมทบ ร.ร.โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 

2 พฤศจิกายน 1-30 ก.ย.63 13,500 เงินสมทบ ร.ร.โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 

3 ธันวาคม 1-31 ธ.ค.63 13,500 งบจาก อบต.โพธิ์ไทรงาม 

4 มกราคม 1-31 ม.ค.64 13,500 งบจาก อบต.โพธิ์ไทรงาม 

5 กุมภาพันธ์ 1-29 ก.พ.64 13,500 งบจาก อบต.โพธิ์ไทรงาม 

6 มีนาคม 1-31 มี.ค.64 13,500 งบจาก อบต.โพธิ์ไทรงาม 

7 เมษายน 1-30 เม.ย.64 13,500 งบจาก อบต.โพธิ์ไทรงาม 

8 พฤษภาคม 1-31 พ.ค.64 13,500 งบจาก อบต.โพธิ์ไทรงาม 

9 มิถุนายน 1-30 มิ.ย.64 13,500 งบจาก อบต.โพธิ์ไทรงาม 

10 กรกฎาคม 1-31 ก.ค.64 13,500 งบจาก อบต.โพธิ์ไทรงาม 

11 สิงหาคม 1-31 ส.ค.64 13,500 งบจาก อบต.โพธิ์ไทรงาม 

12 กันยายน 1-30 ก.ย.64 13,500 งบจาก อบต.โพธิ์ไทรงาม 

ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 162,000  
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8.  งบประมาณ 
 
 8.1 ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม จำนวนเงิน  135,000 บาท             
(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 8.2 งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ จำนวนเงิน 27,000  บาท  (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ 
 

1.  นักเรียนมทีักษะในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2.  นักเรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากข้ึน 
3.  นักเรียนมีเจตคติทีด่ีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

  
 
 
 

       ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
        (น.ส.วิรยา  รักบุญ) 
       ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
 
       ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางธมนวรรณ  ประสาร) 
       หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
 
       ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นางสาวจิรัฐิติกาล บุญอินทร์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
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รายละเอียดประมาณการใช้จ่ายแนบท้าย 

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่อาเซียนโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------------------------------------------- 

ลำดับที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน(บาท) 

1 ค่าตอบแทนการสอนภาษาอังกฤษประจำเดือน ตุลาคม 2564 13,500 

2 ค่าตอบแทนการสอนภาษาอังกฤษประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 13,500 

3 ค่าตอบแทนการสอนภาษาอังกฤษประจำเดือน ธันวาคม 2564 13,500 

4 ค่าตอบแทนการสอนภาษาอังกฤษประจำเดือน มกราคม 2565 13,500 

5 ค่าตอบแทนการสอนภาษาอังกฤษประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 13,500 

6 ค่าตอบแทนการสอนภาษาอังกฤษประจำเดือน มีนาคม 2565 13,500 

7 ค่าตอบแทนการสอนภาษาอังกฤษประจำเดือน เมษายน 2565 13,500 

8 ค่าตอบแทนการสอนภาษาอังกฤษประจำเดือน พฤษภาคม 2565 13,500 

9 ค่าตอบแทนการสอนภาษาอังกฤษประจำเดือน มิถุนายน 2565 13,500 

10 ค่าตอบแทนการสอนภาษาอังกฤษประจำเดือน กรกฎาคม 2565 13,500 

11 ค่าตอบแทนการสอนภาษาอังกฤษประจำเดือน สิงหาคม 2565 13,500 

12 ค่าตอบแทนการสอนภาษาอังกฤษประจำเดือน กันยายน 2565 13,500 

รวม  (หนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 162,000 

 

 


