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1. หลักการ
โรงเรี ยนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์ วิจัยและพัฒนา ได้ มี
วัต ถุป ระสงค์ ตังH แต่ เริI ม แรกก่ อ ตังH โรงเรี ย นอย่ า งชัด เจนแล้ ว ว่ า เพืI อ เป็ น ศูน ย์ ก ลางพัฒ นาการเรี ย นการสอน
ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ ภาษาจี นและภาษาญีI ปุ่นให้ แก่นักเรี ยนในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและ
บริ เวณใกล้ เคียง ตลอด ST ปี ทีIผ่านมางานพัฒนาภาษาต่างประเทศได้ พยายามจัดทําโครงการต่าง ๆ เพืIอกระตุ้น
และส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศได้ แก่ โครงการเพิ* มศักยภาพการอ่ านโดยการจัดทํ านิ ตยสาร
ภาษาต่ างประเทศ = ภาษา (MP world magazines)โครงการจัดการเรี ยนการสอนภาษาภาษาอังกฤษให้แก่
อาจารย์ และเจ้าหน้าทีบ* คุ คลากรของโรงเรี ยน โครงการจัดหาตําราเอกสารภาษาอังกฤษเพือ* สนับสนุนการเรี ยนการ
สอนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ตศาสตร์ โครงการ Foreign Language reader Corner และโครงการเรี ย น
ภาษาต่างประเทศ ณ ประเทศเจ้าของภาษาของนักเรี ยนแผนการเรี ยนมนุษย์ ศาสตร์ c และ d เอกภาษาจี น ญี *ปนุ่
และอังกฤษ เป็ นต้ น อย่างทีI ทราบกันดีอยู่แล้ ว ตังH แต่ต้นปี พ.ศ.SYZ[ ได้ เกิ ดวิกฤติการณ์ โรคระบาดโควิด \]
ภายในประเทศ ทําให้ หลายโครงการต้ องระงับไปตามสถานการณ์ ทงั H ก่อนและหลังโรคระบาด ดังนันH เพืIอให้ การ
ดําเนินโครงการต่าง ๆ ต่อเนืIองและเพืIอเป็ นการส่งเสริ มและสร้ างบรรยากาศการเรี ยนภาษาต่างประเทศให้ เด่นชัด
ยิI ง ขึ นH หลั ง สถานการณ์ โรคระบาดซึI ง คาดว่ า จะซาลงในปี การศึ ก ษา SYZY ทางกรรมการงานพั ฒ นา
ภาษาต่างประเทศ จีงขอนําเสนอโครงการใหม่ ๆ คือ โครงการ “สัปดาห์ นานาชาติ (Internationals Week)” เพืIอ
พัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนในการใช้ ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ จีนและญีI ปุ่น ฝึ กฝนให้ นักเรี ยนให้ กล้ า
แสดงออกในทางทีIถกู ต้ อง มีการบูรณาการภาษาต่างประเทศทีIเรี ยนมาในห้ องเรี ยนไปสู่การประยุกต์ใช้ ภาษาใน
สถานการณ์จริ งในชีวิตจริ งทีIนกั เรี ยนประสบ ซึงI จะนํามาสูร่ ะบบการเรี ยนรู้ทีIยงัI ยืนตลอดชีวิต (Long life Learning)
สอดคล้ องกับแผนพัฒ นาการศึกษาในศตวรรษทีI S\ ของกระทรวงศึกษาธิ การ ทีI ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ แบบฐาน
สมรรถนะ (Competency based learning)
2. เป้ าหมาย
อาจารย์ แ ละนั ก เรี ย นตลอดจนบุ ค ลากรอืI น ๆ ของโรงเรี ย นเกิ ด ความตืI น ตั ว และสนใจในการใช้
ภาษาต่างประเทศในการสืIอสารมากยิIงขึ Hน นอกจากนี Hยังเป็ นการสร้ างชืIอเสียงและภาพลักษณ์ ความเป็ นโรงเรี ยน
ศูนย์กลางการจัดการเรี ยนการสอนทีIเน้ นการสอนภาษาต่างประเทศ แบบพหุภาษา (Multilingual Programs) ให้
เด่นชัดต่อผู้ปกครองนักเรี ยนและบุคคลภายนอกมากยิIงขึ Hน

3. วัตถุประสงค์
[.\ เพืIอเป็ นการพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศของนักเรี ยนโดยเฉพาะทักษะการพูด การออกเสียง
ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจี นและญีI ปุ่ น จึงจะจัดให้ มี การประกวดสุนทรพจน์ ให้ กับ นักเรี ยนทุก
ระดับ ชันH ตังH แต่ชันH ประถมศึก ษาปี ทีI \ ถึ งระดับ ชันH มัธยมศึก ษาปี ทีI Z ในรายวิช าภาษาอังกฤษ และระดับ ชันH
ประถมศึกษาปี ทีI { ถึงระดับชันH มัธยมศึกษาปี ทีI Z ในรายวิชาภาษาจีนและญีI ปุ่น โดยมีการบูรณาการเนือH หาทีI
นักเรี ยนเรี ยนอยูใ่ นชันเรี
H ยนมาใช้ ในการประกวด
[.S เพืI อเป็ นการเสริ มสร้ างบรรยากาศทีI ดี ในการใช้ ภาษาต่างประเทศให้ เกิ ดขึนH จริ งในโรงเรี ยน ซึIง
อาจจะส่งผลในระยะยาวต่อทัศนคติ มุมมองของนักเรี ยนในการทีIจะพัฒนาและต่อยยอดการใช้ ภาษาต่างประเทศ
ในระดับทีIสงู ขึ Hนไป ไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยนต่อในระดับอุดมศึกษาหรื อการเข้ าสูส่ งั คมการทํางานในอนาคต
[.[ เพืIอเป็ นการสนับสนุนให้ นกั เรี ยนเกิดความมันI ใจ รวมถึงเป็ นการกระตุ้น การสร้ างแรงบันดาลใจ
นักเรี ยนทุกคนอยากพูดคุยสนทนาภาษาต่างประเทศมากยิIงขึ Hน เนืIองจากนักเรี ยนสามารถพูดในสิIงทีIตนเองสนใจ
และอยากนําเสนอแนวคิดข้ อมูลของตนไปสูบ่ คุ คลอืIน
[.{ ส่งเสริ มนักเรี ยนให้ ได้ รับเกี ยรติประวัติทีIดี มี ผลงานในการยืI นสอบเข้ ามหาวิทยาลัยหรื อใช้ ใน
การศึกษาต่อยังสถาบันอืIน รวมทังใช้
H เป็ นแฟ้มสะสมผลงานส่วนตัวของนักเรี ยนซึงI ถือว่าเป็ นการสร้ างเกียรติประวัติ
ทีIดีให้ กบั แก่นกั เรี ยนและนําความภาคภูมิใจมาสูค่ รอบครัว
[.Y เพืIอส่งเสริ มให้ นักเรี ยนกล้ าแสดงออก โดยเฉพาะการพูดต่อหน้ าสาธารณะ (Public speaking)
ซึงI ถือเป็ นการวางรากฐานทีIดีในการนําไปต่อยอดเป็ นทักษะชีวิตในอนาคต รวมทังเป็
H นการเตรี ยมความพร้ อมของ
นักเรี ยนในการคัดเลือกตัวแทนเพืIอเข้ าร่ วมการแข่งขันในการแข่งขันของหน่วยงานนอก เช่น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนฯ เป็ นต้ น
[.Z เพืIอเป็ นการเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ทีIให้ แก่หลักสูตรภาษาต่างประเทศ และโรงเรี ยนสาธิตเกษตรฯ
โครงการ การศึกษาพหุภาษา ต่อผู้ปกครองและบุคคลภายนอกในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศได้
อย่างโดดเด่น มีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จสมกับปรัชญาการก่อตังโรงเรี
H
ยนทีIมงุ่ เน้ นการเรี ยนการสอน
ภาษาต่างประเทศ
4. ตัวชีวl ัด
4.1 นั ก เรี ย นมี ก ารพั ฒ นาศัก ยภาพภาษาต่ า งประเทศโดยเฉพาะทั ก ษะการพู ด การออกเสี ย ง
ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจี นและญีI ปุ่น ให้ ความร่ วมมื อและมี ความกระตือรื อร้ นในการเข้ าร่ วม
กิจกรรม
4.2 มีการสร้ างบรรยากาศทีIดีในการใช้ ภาษาต่างประเทศ นักเรี ยนสามารถสืIอสารภาษาต่างประเทศกับ
อาจารย์เจ้ าของภาษาได้ จริ งในชีวิตประจําวันทังในโรงเรี
H
ยนและสถานการณ์อืIน ๆ รวมทังมี
H ทศั นคติทีIดี ชืIนชอบใน
การเรี ยนภาษาต่างประเทศ
4.3 นักเรี ยนเกิดความมันI ใจ รวมถึงมีแรงบันดาลใจในการพูดคุยสนทนาภาษาต่างประเทศมากยิIงขึ Hน
เนืIองจากนักเรี ยนสามารถพูดในสิงI ทีIตนเองสนใจและอยากนําเสนอ
4.4 นักเรี ยนได้ รับเกียรติประวัติเพืIอใช้ เป็ นผลงานในการยืIนสอบเข้ ามหาวิทยาลัยหรื อใช้ ในการศึกษา
ต่อยังสถาบันอืIน รวมทังใช้
H เป็ นแฟ้มสะสมผลงานส่วนตัวของนักเรี ยน ซึงI ถือว่าเป็ นการสร้ างเกียรติประวัติทีIดีให้ กบั
แก่นกั เรี ยนและนําความภาคภูมิใจมาสูค่ รอบครัว

4.5 นักเรี ยนกล้ าแสดงออก โดยเฉพาะอย่างยิIงการพูดต่อหน้ าสาธารณะ (Public speaking) ซึงI ถือเป็ น
การวางรากฐานทีIดีในการนําไปต่อยอดเป็ นทักษะชีวิตในอนาคต รวมทังสามารถเตรี
H
ยมความพร้ อมของนักเรี ยนใน
การคัดเลือกตัวแทนเพืIอเข้ าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานนอก เช่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนฯ การประกวดสุนทร
พจน์ภาษาญีIปนุ่ ของสมาคมนักเรี ยนเก่าญีIปนุ่ เป็ นต้ น

ลักษณะกิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

กําหนดหัวข้ อการประกวดในแต่ละระดับประชาสัมพันธ์ให้ นกั เรี ยนในห้ องเรี ยนทราบถึง
กิจกรรมทีIจะจัดขึ Hน และสรุปรูปแบบกิจกรรมของแต่ละหลักสูตร
อาจารย์ผ้ สู อนเริI มสอนและฝึ กการพูดสุนทรพจน์ให้ กบั นักเรี ยนในแต่ละห้ องเรี ยนจากหัวข้ อ
และเนื HอหาทีIกําหนด
จัดแข่งขันภายในระดับชันเรี
H ยน เพืIอคัดเลือกนักเรี ยนตัวแทนของห้ องมาแข่งขันภายใน
ระดับชันเพื
H Iอคัดเลือกหานักเรี ยนตัวแทนในแต่ละห้ องเพืIอเตรี ยมทีIจะขึ Hนกล่าวสุนทรพจน์ใน
สัปดาห์นานาชาติ
จัดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนจากห้ องต่าง ๆ สรุปการคัดเลือกนักเรี ยนตัวแทนแต่ละช่วงชันเพื
H Iอ
พูดสุนทรพจน์ในวันจัดงาน
ฝึ กฝนนักเรี ยนตัวแทนผู้กล่าวสุนทรพจน์ของแต่ละระดับชันH ติดต่อฝ่ ายจัดทําใบประกาศและ
ออกจดหมายเชิญผู้ปกครอง
ซ้ อมใหญ่สาํ หรับการกล่าวสุนทรพจน์
ดําเนินโครงการตามทีIวางแผนไว้ ดงั นี H
-วันทีD HI ก.ค.NM เป็ นกิจกรรมการออกร้ านขายอาหารจีน แสดงวัฒนธรรมจีนและนักเรี ยน
ภาษาจีนขึ Hนแสดงการกล่าวสุนทรพจน์
-วันทีD Hm ก.ค.NM เป็ นกิจกรรมการออกร้ านขายอาหารญีIปนุ่ แสดงวัฒนธรรมญีIปนุ่ และ
นักเรี ยนภาษาญีIปนุ่ ขึ Hนแสดงการกล่าวสุนทรพจน์
-วันทีD KV ก.ค.NM เป็ นกิจกรรมการออกร้ านขายอาหารตะวันตก แสดงวัฒนธรรมตะวันตก
และนักเรี ยนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาขึ Hนแสดงการกล่าวสุนทรพจน์
-วันทีD KH ก.ค.NM เป็ นกิจกรรมการออกร้ านขายอาหารตะวันตก แสดงวัฒนธรรมตะวันตก
และนักเรี ยนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาขึ Hนแสดงการกล่าวสุนทรพจน์
-วันทีD KK ก.ค.NM เป็ นวันเทศกาลภาพยนตร์ นานาชาติ (International Film Festival) จะมี
การจัดฉายภาพยนตร์ [ ภาษา ภาษาจีน ภาษาญีIปนุ่ และภาษาอังกฤษ ใต้ อาคารอํานวยการ
ตังแต่
H เวลา \Y.{Y-\Š.[T น.
สรุปโครงการและนําเสนอปั ญหาและข้ อเสนอแนะ

