
โครงการ             พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
                               “ค่ายผู้น าเยาวชนอาเซียน พัฒนาทักษะภาษาที่สอง”  
แผนงาน  ขยายโอกาสทางการศึกษา 

สอดคล้องกลยุทธ์  จุดเนน้ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลยทุธ์ท่ี 1  พฒันาคุณภาพ 
           และมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและเสริมความสามารถ 

                                ดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ (Raising the bar)   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     สหวิทยาเขตชุมแพ   
ผู้รับผิดชอบ    คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตชุมแพ  
ลักษณะงาน/โครงการ      ( / )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       16 พฤษภาคม  - 30  กันยายน   2556  

…………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................... 

1.  หลักการและเหตุผล 
 กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิทยาการ สังคม 
เศรษฐกิจ ฐานความรู้ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้แต่ละประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่โดย
ล าพัง จะต้องร่วมมือและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การด ารงชีวิตของคนในแต่ละประเทศมีการติดต่อสื่อสารซึ่ง
กันและกันมากขึ้น  สังคมโลกในปัจจุบันก็เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ท าให้คนต้องคิดวิเคราะห์ แยะแยะ และมี
การตัดสินใจที่รวดเร็ว เพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์ในสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นสิ่งเหล่านี้น าไปสู่สภาวการณ์
แข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นแรงผลักดันส าคัญที่
ท าให้หลายประเทศต้องปฏิรูปการศึกษา คุณภาพการจัดการศึกษาจึงเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญประการหนึ่ง ส าหรับ
ความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกของแต่ละประเทศ  อีกทั้งการก้าว
ไปสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 จะมีผลต่อการเปิดเสรีทางการศึกษา ซึ่งจะท าให้เกิดการแข่งขันในการจัด
การศึกษาของสถานบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ   ดังนั้นในอนาคตโรงเรียนแต่ละแห่งจะต้องมีการ
แข่งขันด้านคุณภาพมากขึ้น โรงเรียนในประเทศไทยเองจ าเป็นต้องพัฒนาให้เป็นหน่วยบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพเพ่ือรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีทางการศึกษา  และประเทศที่จะอยู่รอดได้หรือคง
ความได้เปรียบก็คือประเทศท่ีมีอ านาจทางความรู้ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาการศึกษาโดยการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ซ่ึงมีจุดเน้นให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ 
การพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรมรองรับ
การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 



 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว สหวิทยาเขตชุมแพ จงึได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และได้จัดท าโครงการค่ายผู้น าเยาวชอาเซียน 
ในปีการศึกษา 2555 และ  ในปีการศึกษา 2556  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ต่อเนื่องภายใต้ชื่อโครงการ“ค่ายผู้น าเยาวชนอาเซียน พัฒนาทักษะภาษา 
ที่สอง” ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 ส่งเสริมให้โรงเรียนในสหวิทยาเขตชุมแพร่วมศึกษาจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง
และสังคมพหุวัฒนธรรมรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 
 2.2 อบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเซียนให้มีทักษะภาษาท่ีสอง 
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 

3. เป้าหมาย   
  3.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในสหวิทยาเขตชุมแพ จ านวน 11 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 10 คน จ านวน 110 คน 
 3.2 ร้อยละของนักเรียนที่รับการอบรม“ค่ายผู้น าเยาวชนอาเซียน  พัฒนาทักษะภาษาที่สอง”  
และมีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรมรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 
 3.3 ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเซียน
   
4.  กิจกรรมด าเนินการ     

  ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 

ค่ายผู้น าเยาวชนอาเซียน พัฒนาทักษะภาษา
ของอาเซียน 

 คณะกรรมการบริหาร 
สหวทิยาเขตชุมแพ 

 1.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจากสพม.25 29 พ.ย.55 – 18 ธ.ค.55 คณะกรรมการบริหาร 
สหวทิยาเขตชุมแพ 

 1.2 ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ/เชิญวิทยากร 

กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการบริหาร 
สหวทิยาเขตชุมแพ 

 1.3 จัดค่ายผู้น าเยาวชนอาเซียน   7-8 สิงหาคม  2556 คณะกรรมการบริหาร 



พัฒนาทักษะภาษาที่สอง  (  2 วัน) 
 

  ณ ร.ร.ชุมแพศึกษา สหวทิยาเขตชุมแพ 

 1.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล สิงหาคม 2556 คณะกรรมการวชิาการ 
สหวทิยาเขตชุมแพ 

 1.5 สรุปรายงาน กันยายน 2556 คณะกรรมการวชิาการ 
สหวทิยาเขตชุมแพ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ รวม 

 1 กิจกรรม 
ค่ายผู้น าเยาวชนอาเซียน พัฒนา
ทักษะภาษาของอาเซียน 
(1 คืน 2 วนั) 

      

 1.1 ค่าอาหารวา่ง-เคร่ืองด่ืม 
จ านวนนกัเรียน 110 คน ๆ ละ  
20 บาท 4 ม้ือ 

  
8,800 

  
8,800 

 
- 

 
8,800 

 1.2 ค่าอาหาร4 ม้ือๆ ละ 80 บาท   22,000  22,000 - 22,000 
 1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร/ 

ค่ารับรอง       
 
 

 
4,200 

  
4,200 

 
5,000 

 
9,200 

 1.4 ค่าวสัดุ/เอกสาร  - - - 3,000 3,000 
 รวมทั้งส้ิน  35,000  35,000 8,000 43,000 
          
6. การประเมินผล 



ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุ
วัฒนธรรมรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 
และทักษะภาษาท่ีสอง(กลุ่มประเทศอาเซียน) 
2.นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเซียน  
 

-การสอบถาม 
ความพึงพอใจการด าเนินงาน 
ของสหวิทยาเขตชุมแพ 
 
-ส ารวจข้อมูล 
 

-แบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
-แบบส ารวจรายการ  

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

             7.1 สถานศึกษาในสหวทิยาเขตชุมแพ มีแผนพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาสู่สากล 
   7.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะภาษาท่ีสองของประชาคม
อาเซียนและมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมากข้ึน 
 

………………………………………………………. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


