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ชื่อโครงการ
แผนงบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ

จัดจางครูชาวตางประเทศ
สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเป$นธรรม
นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร, นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร และ
นางสาวปุนรดา แจมเสียง
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 1, 3
สนองมาตรฐานการศึกษา
ขอที่ 12, 13, 15
ระยะเวลาดําเนินการ
1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2557
..................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
สังคมโลกป8จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ มากมาย ความเจริญกาวหนาดานวิทยาศาสตร;
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ทําใหสังคมโลกมีการลื่นไหลระหวางวัฒนธรรมมากขึ้น ประเทศไทยตองมี
ความสัมพันธ;กับชุมชนโลกบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกัน คนไทยจะมีความสามารถใน
การแขงขันและรวมมือกับชุมชนโลกได จําเป$นตองมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษา
ใหมีความสามารถในการพัฒนาคน ซึ่งนอกจากนี้มีเปDาหมายของการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรา 6 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กําหนดวาการจัด
การศึกษาตองเป$นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป$นมนุษย;ที่สมบูรณ;ทั้งรางกาย จิตใจ สติป8ญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่ง
หมายถึง การพัฒนาคนไทยในยุคโลกาภิวัฒน; ตองพัฒนาใหเป$นคนดี คนเกง ดํารงชีวิตไดอยางมีคุณคา
และมีความสุข บนพื้นฐานของความเป$นคนไทยภายใตบริบทสังคมโลกใหม มีสมรรถนะการแขงขันในเวที
โลก
โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัยไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาวขางตน จึงไดจัดใหมีโครงการจัดจางครู
ชาวตางประเทศ ทําการสอนนักเรียนในหองเรียนพิเศษสงเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร;และ
คณิตศาสตร; (Excellence in Science and Mathematics: ESM) ในรายวิชาวิทยาศาสตร; คณิตศาสตร;
ภาษาอังกฤษ และสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพดานวิทยาศาสตร; คณิตศาสตร;
ภาษาอังกฤษ และสุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งนักเรียนไดเรียนรูรายวิชาดังกลาวโดยใชภาษาอังกฤษใน
หองเรียน เป$นโครงการที่ไดเตรียมความพรอมนักเรียน ใหมีสมรรถนะในการแขงขันในเวทีประชาคม
อาเซียนป] 2558 และเวทีโลกตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดจางครูชาวตางประเทศ ทําการสอนในวิชาวิทยาศาสตร; คณิตศาสตร; ภาษาอังกฤษ
และสุขศึกษาและพลศึกษา ใหกับนักเรียนในหองเรียนพิเศษสงเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร;และ
คณิตศาสตร;
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2.2 เพื่อใหครูชาวตางประเทศ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันใหกับนักเรียน
3. เป/าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนในหองเรียนพิเศษสงเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร;และคณิตศาสตร; ชั้น
ประถมศึกษาป]ที่ 1-6 ทุกคน ไดเรียนวิชาในรายวิชาวิทยาศาสตร; คณิตศาสตร; ภาษาอังกฤษ และ
สุขศึกษาและพลศึกษากับครูชาวตางประเทศ
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครูชาวตางประเทศ และครูไทย ชั้นประถมศึกษาป]ที่ 1 - 6 หองเรียนพิเศษ
สงเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร;และคณิตศาสตร; ไดรวมกันจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชา
วิทยาศาสตร; คณิตศาสตร; ภาษาอังกฤษ และสุขศึกษาและพลศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกัน
4. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย กําหนดจัดกิจกรรมในระหวางวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556
ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย อําเภอเมืองกาฬสินธุ;
จังหวัดกาฬสินธุ; มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการ ดังนี้
4.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4.2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําประกาศรับสมัครสอบครูชาวตางชาติ
4.3 ประชาสัมพันธ;และรับสมัครครูชาวตางชาติ
4.4 ติดตอประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวของ
4.5 ดําเนินงานจัดหาครูชาวตางชาติ
4.6 สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน
5. งบประมาณ (งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 948,000 บาท)
โดยใชเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจาย ดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินสนับสนุนคาใชจายจัดการศึกษา
5.3 เงินรายไดสถานศึกษา
948,000

บาท
บาท
บาท
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กิจกรรมและรายละเอียดคาใชจายงบประมาณ
ลักษณะการจาย
ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน
1. คาจางครูชาวตางประเทศ
1 เมษายน 2556 900,000
(3 คน x 30,000 บาท x 10 เดือน)
31 มีนาคม 2557
2. คาประกันสังคม
1 เมษายน 2556 22,500
(3 คน x 800 บาท x 10 เดือน)
31 มีนาคม 2557
3. คาจัดทําใบอนุญาตทํางานของ
1 เมษายน 2556 10,500
คนตางดาว (3 คน x 3,500 บาท)
31 มีนาคม 2557
1 เมษายน 2556 4. คาใชสอย (3 คน x 5,000 บาท )
15,000
31 มีนาคม 2557
รวมทั้งสิ้น
948,000
(รายละเอียดใชจายงบประมาณ ถัวจายทุกรายการตามจายจริง)
6. การวัดผลและประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
วิธีวัดและประเมินผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
- แบบทดสอบปรนัยและอัตนัย
- ทดสอบ
การพัฒนาดานการเรียนการสอน
- แฟDมสะสมผลงาน
- ประเมินผลงานจากแฟDมสะสม
- แบบสอบถาม
ผลงาน
- แบบสัมภาษณ;
- สอบถาม
- สัมภาษณ;
2. ความคิดเห็นของนักเรียนตอการ
- แบบสอบถาม
- สอบถาม
เรียนรูกับครูชาวตางประเทศ
- แบบสัมภาษณ;
- สัมภาษณ;
ที่

กิจกรรม

7. ผลที่คาดว=าจะไดรับ
7.1 นักเรียนในหองเรียนพิเศษสงเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร;และคณิตศาสตร;
ชั้นประถมศึกษาป]ที่ 1-6 ทุกคนไดเรียนวิชาในรายวิชาวิทยาศาสตร; คณิตศาสตร; ภาษาอังกฤษ และ
สุขศึกษาและพลศึกษากับครูชาวตางประเทศ
7.2 นักเรียนในหองเรียนพิเศษสงเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร;และคณิตศาสตร;
ชั้นประถมศึกษาป]ที่ 1-6 ทุกคนไดเรียนรูเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันกับ
ครูชาวตางประเทศ
7.3 ครูและนักเรียนนําผลที่ไดจากการวัดผลและประเมินผล มาปรับปรุงและพัฒนาในดาน
การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป
…....................................................................................................................
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(ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ
(นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร)
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ
(นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร)
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย

(ลงชื่อ)
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายจําลอง นามบุญลือ)
ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย

(ลงชื่อ)
ผูอนุมัติโครงการ
(นายพีรพงษ; โลหะมาศ)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย

