จค.บค./คก.12
รหัสโครงการ จค.บค./คก.12
โครงการที่ 12 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ 2 สู่มาตรฐานสากล (ครูต่างชาติ)
1. ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
2. ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาชาติ ข้อ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ 1 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5. สอดคล้องแผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์
ข้อ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เหมาะสมตาม
ระดับชั้น
5.1 ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในด้านความรู้ความเข้าใจ
และทักษะต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม
6. สอดคล้องมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นหลักข้อที่ 1.1 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นย่อยข้อที่ 1 คือ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
5 คือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
7. สนับสนุน  ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  ผลผลิตที่ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
8. ลักษณะกิจกรรม ตาม OUC  กิจกรรมสนับสนุน  กิจกรรมรอง  กิจกรรมหลัก
9. ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารบุคคล และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักการของ พ.ร.บ.การศึกษา 2551 เน้นผู้เรียน
ให้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการเรียนรู้ในห้องเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทางภาษากับเจ้าของภาษา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้านการสื่อสาร วัฒนธรรม นอกจากนี้การเรียนกับเจ้าของภาษาเป็น
การสร้ า งบรรยากาศในการเรีย น และกระตุ ้ น ให้ ผ ู ้ เรีย นเกิ ด การเรีย นรู ้ มากขึ ้ น นำไปสู ่ ก ารพั ฒ นาศั กยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละคนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศให้มีศักยภาพเป็นพลโลก และเป็นไปตามยุทธศาสตร์
แผนการศึกษาแห่งชาติในยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนและพัฒนากำลังคน
ให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21

กิจกรรมที่ 1
รหัสกิจกรรม จค.บค./คก.12.1 ชื่อกิจกรรม จัดจ้างครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยครูชาวต่างชาติและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียน
ภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาและสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. มีครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ จำนวน 7 คน นักเรียนทุกคนได้เรียนกับครูต่างชาติตาม
หลักสูตรและนักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษตามระดับชั้น
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนที่เรียนกับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชาวต่างชาติมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ตามระดับชั้น ระดับดีขึ้นไป
วิธีดำเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ
2. ติดต่อบริษัทจัดหาครูผู้สอนชาวต่างชาติ
3. จัดจ้างครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ
4. ดำเนินตามกิจกรรมตามโครงการ
5. ประเมินโครงการและรายงาน

ระยะเวลาดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2/2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 
     
    
           



ระยะเวลาดำเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ/สถานที่ดำเนินการ
งบประมาณ 2,425,500 บาท
สถานที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน
รายละเอียดงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว
 เงินบำรุงการศึกษา (ทั่วไป)
 เงินรายได้สถานศึกษา

 เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เงินบำรุงการศึกษา (นักเรียนโครงการพิเศษ)
 เงินอื่น ๆ .........................................

รายละเอียดกิจกรรมหลัก

ที่

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

1 จัดจ้างครู
สอน
ภาษาอังกฤษ
ชาวต่างชาติ

มีครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ
จำนวน 7 คน นักเรียนทุก
คนได้เรียนกับครูต่างชาติ
ตามหลักสูตรและนักเรียน
ร้อยละ 90 ขึ้นไป มี
ความสามารถในด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษตาม
ระดับชั้นระดับดีขึ้นไป
รวมงบประมาณ

แผนการเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2561
ภาคเรียนที่ 1/2563
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค.ม.ค.เม.ย. ก.ค.ธ.ค. 62 มี.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ย. 63
2,425,500 661,500 661,500 441,000 661,500

2,425,500

661,500 661,500 441,000

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกคน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3. บริษัทจัดหาครูผู้สอนชาวต่างชาติ
การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

วิธีการวัด/
ประเมินผล
ทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้

มีครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ จำนวน 7 คน
แบบทดสอบ
นักเรียนทุกคนได้เรียนกับครูต่างชาติตามหลักสูตรและ
นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความสามารถในด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษตามระดับชั้นระดับดีขึ้นไป
หมายเหตุ : หลักฐานข้อมูลเพิ่มเติม Bookmark, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ร้อยละ 85

661,500

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ หลังจากเรียนกับครูเจ้าของภาษา/
ชาวต่างชาติได้
กิจกรรมที่ 2
รหัสกิจกรรม จค.บค./คก.12.2 ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษา
วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนที่เรียนภาษาจีน มีทักษะการสื่อสารตามเกณฑ์ภาษาจีน
เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
2. นักเรียนได้เรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาครบ ร้อยละ 100
3. มีครูผู้สอนภาษาจีนเจ้าของภาษาจำนวน 1 คน
4. ร้อยละ 70 ขึ้นไปของนักเรียนที่เรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษามีทักษะการสื่อสารตามเกณฑ์ภาษาจีน
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้วิชาภาษาจีนกับเจ้าของภาษาและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้น และสามารพัฒนาความรู้สู่การประวิชาชีพได้
วิธีดำเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ

- เดินทางไปรับครูอาสาสมัครจีน จาก สพฐ.
- ดำเนินการเรื่อง ประกันสุขภาพ ประกัน
อุบัติเหตุการทำ Work Permit และ Visa
- ประชุมชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอน
และ
แนวทางการปฏิบัติตนของครูจีน
- ครูจีนปฏิบัติหน้าที่สอน
- สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
จีน

ระยะเวลาดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2/2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 
  
 
     

    

ระยะเวลาดำเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ/สถานที่ดำเนินการ
งบประมาณ 120,000 บาท
สถานที่ ห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน
รายละเอียดงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว
 เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เงินบำรุงการศึกษา (ทั่วไป)  เงินบำรุงการศึกษา (นักเรียนโครงการพิเศษ)
 เงินรายได้สถานศึกษา
 เงินอื่น ๆ .........................................
รายละเอียดกิจกรรมหลัก

ที่

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

1 กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ภาษาจีนกับ
เจ้าของภาษา

นักเรียนที่
ลงทะเบียนเรียน
วิชาภาษาจีนได้
เรียนกับเจ้าของ
ภาษาทุกคน ร้อย
ละ 100 และมี
ทักษะทางการ
สื่อสารเป็นไปตาม
เกณฑ์ภาษาจีน
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวธัญชญาภรณ์
ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ
นางสาวณัฐพร

แผนการเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค.ม.ค.เม.ย. ก.ค.ธ.ค. 62 มี.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ย. 63
120,000 24,275 24,275 35,725 35,725

120,000

ธิมายอม
เขื่อนปัญญา
เครือแก้ว

24,275

24,275

35,725

35,725

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
2. สถานขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการวัด/ประเมินผล
นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีนได้ - ประเมินสภาพจริง
เรียนกับเจ้าของภาษาทุกคน ร้อยละ 100
- การทดสอบความรู้
และมีทักษะทางการสื่อสารเป็นไปตามเกณฑ์
ภาษาจีนร้อยละ 70 ขึ้นไป

เครื่องมือที่ใช้
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
- แบบประเมินสภาพจริง

ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ร้อยละ 80
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนที่เรียนภาษาจีนได้เรียนกับครูผู้สอนภาษาจีนชาวต่างชาติและ มีทักษะการสื่อสารตามเกณฑ์ภาษาจีน
กิจกรรมที่ 3
รหัสกิจกรรม จค.บค./คก.12.3 ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นกับครูเจ้าของภาษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษาและมีทักษะสื่อสารภาษาญี่ปุ่นตาม
เกณฑ์
เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนภาษาญี่ปุ่นได้เรียนกับเจ้าของภาษาทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีทักษะ
สื่อสารภาษาญี่ปุ่นตามเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนภาษาญี่ปุ่นมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษา
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85 ขึ้นไป

วิธีดำเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นกับครู
เจ้าของภาษา

ระยะเวลาดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2/2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
           

ระยะเวลาดำเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ/สถานที่ดำเนินการ
งบประมาณ 120,000 บาท
สถานที่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
รายละเอียดงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว
 เงินบำรุงการศึกษา (ทั่วไป)
 เงินรายได้สถานศึกษา

 เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เงินบำรุงการศึกษา (นักเรียนโครงการพิเศษ)
 เงินอื่น ๆ .........................................

รายละเอียดกิจกรรม

ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่นกับ
เจ้าของภาษา

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

นักเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนภาษาญี่ปุ่นได้
เรียนกับเจ้าของ
ภาษาทุกคน คิดเป็น
ร้อยละ 100 และมี
ทักษะ
สื่อสารภาษาญี่ปุ่น

แผนการเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563
งบประมาณ
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3
4
ต.ค.ม.ค.เม.ย. - ก.ค.ธ.ค. 62 มี.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ย. 63
120,000
24,000 36,000 24,000 36,000

ตามเกณฑ์ร้อยละ 70
ขึ้นไปและมีความพึง
พอใจในการจัดการ
เรียนการสอนระดับดี
ขึ้นไปร้อยละ 85 ขึ้น
ไป
รวมงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
1. นายรุ่งสยาม เสนางาม
2. นางสาวอักษร วรรณกันธา

120,000

24,000

36,000

24,000 36,000

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
2. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนภาษาญี่ปุ่นได้เรียนกับเจ้าของภาษาทุก
คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีทักษะสื่อสารภาษาญี่ปุ่นตามเกณฑ์
ร้อยละ 70 ขึ้นไป และมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 85 ขึ้นไป

วิธีการวัด/ประเมินผล
ประเมินการสอน
ทดสอบ
สภาพจริง

ผลการประเมินความสำเร็จของกิจกรรมในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ร้อยละ 80
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินการสอน
แบบทดสอบ

กิจกรรมที่ 4
รหัสกิจกรรม จค.บค./คก.12.4 ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสกับครูเจ้าของภาษา
วัตถุประสงค์
1. นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสกับเจ้าของภาษาและมีทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศส
ตามเกณฑ์
เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนภาษาฝรั่งเศสได้เ รียนกับเจ้าของภาษาและมีทักษะการสื่อสารภาษา
ฝรั่งเศสตามเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนภาษาฝรั่งเศสมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศสกับเจ้าของภาษาระดับ
ดีขึ้นไป ร้อยละ 85 ขึ้นไป
วิธีดำเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2/2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ดำเนินการประชุมวางแผนระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
- ดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่วางไว้
- ประเมินผลและสรุป



           



ระยะเวลาดำเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ/สถานที่ดำเนินการ
งบประมาณ 120,000 บาท
สถานที่
โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน
รายละเอียดงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว
 เงินบำรุงการศึกษา (ทั่วไป)
 เงินรายได้สถานศึกษา

 เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เงินบำรุงการศึกษา (นักเรียนโครงการพิเศษ)
 เงินอื่น ๆ .........................................

รายละเอียดกิจกรรมหลัก
แผนการเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2563
ตัวชี้วัด
ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
ความสำเร็จ
ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3ไตรมาสที่ 4
ต.ค.ม.ค.เม.ย. ก.ค.ธ.ค. 62 มี.ค.63 มิ.ย.63 ก.ย.63
1 กิจกรรมการเรียนการ นักเรีย นทุกคนที่ล งทะเบียน 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000
สอนภาษาฝรั่งเศสกับ เรียนภาษาฝรั่งเศสได้เรียนกับ
เจ้าของภาษา
เจ้ า ของภาษาและมี ท ั ก ษะ
การสื ่ อ สารภาษาฝรั ่ ง เศส
ตามเกณฑ์ร ้อยละ 70 ขึ้นไป
และมี ค วามพึ ง พอใจในการ
เรียนภาษาฝรั่งเศสกับเจ้าของ
ภาษาระดั บ ดี ข ึ ้ น ไป ร้ อ ยละ
85 ขึ้นไป
รวมงบประมาณ
120,000 30,000 30,000 30,000 30,000
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
1. นางสาวภูษณิศา บริหาร

2. นางสาววราภรณ์ หน่อคำ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
นักเรียนทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนภาษาฝรั่งเศสได้
เรียนกับเจ้าของภาษาและมีทักษะการสื่อสารภาษา
ฝรั่งเศสตามเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป และมีความพึง
พอใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศสกับเจ้าของภาษาระดับ
ดีขึ้นไป ร้อยละ 85 ขึ้นไป

วิธีการวัด/
ประเมินผล
ประเมินการสอน

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินการสอน

ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสกับเจ้าของภาษาและมีทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสตาม
เกณฑ์
กิจกรรมที่ 5
รหัสกิจกรรม จค.บค./คก.12.5 ชื่อกิจกรรม การเรียนการสอนภาษาเกาหลีกับครูเจ้าของภาษา
วัตถุประสงค์
1. นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีกับครูผู้สอนภาษาเกาหลี และมีทักษะสื่อสารภาษาเกาหลี
ตามเกณฑ์
เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนภาษาเกาหลีได้เรียนกับครูผู้สอนภาษาเกาหลีทุกคนและมีทักษะสื่อสารภาษา
เกาหลีตามเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนภาษาเกาหลีมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาเกาหลีกับครูผู้สอนภาษา
เกาหลีระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85 ขึ้นไป
วิธีดำเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ประกาศจ้างครูสอนภาษาเกาหลี
2. ดำเนินการจัดจ้าง
3. สรุปกิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2/2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
           
           


งบประมาณ/สถานที่ดำเนินการ
งบประมาณ 120,000 บาท
สถานที่
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
รายละเอียดงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว
 เงินบำรุงการศึกษา (ทั่วไป)
 เงินรายได้สถานศึกษา

 เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เงินบำรุงการศึกษา (นักเรียนโครงการพิเศษ)
 เงินอื่น ๆ .........................................

รายละเอียดกิจกรรม

ที่

กิจกรรม

แผนการเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563
ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค 62- ม.ค 63- เม.ย. 62- ก.ค 63ธ.ค 62 มี.ค 63 มิ.ย. 62 ก.ย 63

1 กิจกรรมจัดจ้าง นักเรียนที่ลงทะเบียน
ครูผู้สอนภาษา เรียนภาษาเกาหลีได้
เกาหลี
เรียนกับครูผู้สอน
ภาษาเกาหลีทุกคน
และมีทักษะสื่อสาร
ภาษาเกาหลีตาม
เกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้น
ไปและมีความพึง
พอใจในการเรียน
ภาษาเกาหลีกับ
ครูผู้สอนภาษาเกาหลี
ร้อยละ 85 ขึ้นไป
รวมงบประมาณ

120,000

24,275

24,275

35,725

35,725

120,000

24,275

24,275

35,725

35,725

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
1. นางสาวรัชนก สิทธิบาล
2. ครูผู้สอนภาษาเกาหลี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนภาษาเกาหลีได้เรียนกับครูผู้สอน
ภาษาเกาหลีทุกคนและมีทักษะสื่อสารภาษาเกาหลีตามเกณฑ์
ร้อยละ 70 ขึ้นไปและมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาเกาหลี
กับครูผู้สอนภาษาเกาหลีร้อยละ 85 ขึ้นไป

วิธีการวัด/
ประเมินผล
ประเมินการสอน

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินการสอน

ผลการประเมินความสำเร็จของกิจกรรมในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีกับครูผู้สอนภาษาเกาหลี

ลงชื่อ....................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นายจักริน อินทนนท์)
1 ตุลาคม 2562

ลงชื่อ ....................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
(
)
1 ตุลาคม 2562

ลงชื่อ ....................................................... ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสุพล ประสานศรี)
1 ตุลาคม 2562

