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ช่ือโครงการ     จัดจ�างครูชาวต�างประเทศ 
แผนงบประมาณ    สร�างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให�ท่ัวถึงและเป$นธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ    นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร,  นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร  และ 

นางสาวปุนรดา แจ�มเสียง   
สนองกลยุทธ� สพฐ.     ข�อท่ี 1, 3             
สนองมาตรฐานการศึกษา   ข�อท่ี 12, 13, 15     
ระยะเวลาดําเนินการ    1  เมษายน  2556  -  31  มีนาคม  2557 
.................................................................................................................................................................. 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สังคมโลกป8จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในด�านต�างๆ มากมาย  ความเจริญก�าวหน�าด�านวิทยาศาสตร;  
เทคโนโลยีและการสื่อสาร  ทําให�สังคมโลกมีการลื่นไหลระหว�างวัฒนธรรมมากข้ึน  ประเทศไทยต�องมี
ความสัมพันธ;กับชุมชนโลกบนพ้ืนฐานของศักด์ิศรีและความเท�าเทียมกัน  คนไทยจะมีความสามารถใน 
การแข�งขันและร�วมมือกับชุมชนโลกได�  จําเป$นต�องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษา 
ให�มีความสามารถในการพัฒนาคน  ซ่ึงนอกจากนี้มีเปDาหมายของการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับมาตรา 6 แห�ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ  พ.ศ.2542  แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2545 ท่ีกําหนดว�าการจัด
การศึกษาต�องเป$นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให�เป$นมนุษย;ท่ีสมบูรณ;ท้ังร�างกาย  จิตใจ  สติป8ญญา  ความรู�และ
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข  ซ่ึง
หมายถึง  การพัฒนาคนไทยในยุคโลกาภิวัฒน;  ต�องพัฒนาให�เป$นคนดี  คนเก�ง  ดํารงชีวิตได�อย�างมีคุณค�า
และมีความสุข  บนพ้ืนฐานของความเป$นคนไทยภายใต�บริบทสังคมโลกใหม�  มีสมรรถนะการแข�งขันในเวที
โลก 
 โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัยได�เล็งเห็นความสําคัญดังกล�าวข�างต�น  จึงได�จัดให�มีโครงการจัดจ�างครู
ชาวต�างประเทศ  ทําการสอนนักเรียนในห�องเรียนพิเศษส�งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร;และ
คณิตศาสตร; (Excellence in Science and Mathematics: ESM) ในรายวิชาวิทยาศาสตร;  คณิตศาสตร;  
ภาษาอังกฤษ  และสุขศึกษาและพลศึกษา  เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพด�านวิทยาศาสตร;  คณิตศาสตร;   
ภาษาอังกฤษ  และสุขศึกษาและพลศึกษา  ซ่ึงนักเรียนได�เรียนรู�รายวิชาดังกล�าวโดยใช�ภาษาอังกฤษใน
ห�องเรียน  เป$นโครงการท่ีได�เตรียมความพร�อมนักเรียน ให�มีสมรรถนะในการแข�งขันในเวทีประชาคม
อาเซียนป] 2558  และเวทีโลกต�อไป 
 

2.  วัตถุประสงค� 
  2.1  เพ่ือจัดจ�างครูชาวต�างประเทศ  ทําการสอนในวิชาวิทยาศาสตร;  คณิตศาสตร;  ภาษาอังกฤษ  
และสุขศึกษาและพลศึกษา  ให�กับนักเรียนในห�องเรียนพิเศษส�งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร;และ
คณิตศาสตร; 
   



290 
 

2.2  เพ่ือให�ครูชาวต�างประเทศ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเก่ียวกับการสนทนาภาษาอังกฤษใน 
ชีวิตประจําวันให�กับนักเรียน 
 

3.  เป/าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
   นักเรียนในห�องเรียนพิเศษส�งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร;และคณิตศาสตร; ชั้น
ประถมศึกษาป]ท่ี 1-6  ทุกคน  ได�เรียนวิชาในรายวิชาวิทยาศาสตร;  คณิตศาสตร;  ภาษาอังกฤษ  และ 
สุขศึกษาและพลศึกษากับครูชาวต�างประเทศ   

3.2  เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  ครูชาวต�างประเทศ  และครูไทย  ชั้นประถมศึกษาป]ท่ี 1 - 6 ห�องเรียนพิเศษ 

ส�งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร;และคณิตศาสตร; ได�ร�วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู�ในรายวิชา
วิทยาศาสตร;  คณิตศาสตร;  ภาษาอังกฤษ  และสุขศึกษาและพลศึกษา  และแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซ่ึงกัน 
และกัน 
 

4.  ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย  กําหนดจัดกิจกรรมในระหว�างวันท่ี 1 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2556  
ถึง วันท่ี 31 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2557  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย  อําเภอเมืองกาฬสินธุ;  
จังหวัดกาฬสินธุ;  มีข้ันตอนและวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 
 4.1  แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 4.2  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําประกาศรับสมัครสอบครูชาวต�างชาติ 
 4.3  ประชาสัมพันธ;และรับสมัครครูชาวต�างชาติ 
 4.4  ติดต�อประสานงานกับบุคคลท่ีเก่ียวข�อง  
 4.5  ดําเนินงานจัดหาครูชาวต�างชาติ 
 4.6  สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
   

5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได�รับการจัดสรร  948,000  บาท) 
 โดยใช�เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ�าย ดังนี้ 
 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว               -  บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค�าใช�จ�ายจัดการศึกษา   -  บาท 
 5.3  เงินรายได�สถานศึกษา    948,000        บาท  
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กิจกรรมและรายละเอียดค�าใช�จ�ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ�าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1. ค�าจ�างครูชาวต�างประเทศ  
(3 คน x 30,000 บาท x 10 เดือน)  

- 900,000 - 
1 เมษายน 2556 - 
31  มีนาคม 2557 

 

2. ค�าประกันสังคม 
(3 คน x 800 บาท x 10 เดือน) 

- 22,500 - 
1 เมษายน 2556 - 
31  มีนาคม 2557 

3. ค�าจัดทําใบอนุญาตทํางานของ 
คนต�างด�าว (3 คน x 3,500 บาท) 

- 10,500 - 
1 เมษายน 2556 - 
31  มีนาคม 2557 

4. ค�าใช�สอย (3 คน x 5,000 บาท ) - 15,000 - 
1 เมษายน 2556 - 
31  มีนาคม 2557 

รวมท้ังส้ิน - 948,000 -  
(รายละเอียดใช�จ�ายงบประมาณ   ถัวจ�ายทุกรายการตามจ�ายจริง) 
6. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวบ�งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
การพัฒนาด�านการเรียนการสอน 
 
 
 

- แบบทดสอบปรนัยและอัตนัย 
- แฟDมสะสมผลงาน 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ; 
 

- ทดสอบ 
- ประเมินผลงานจากแฟDมสะสม 
  ผลงาน 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ; 

2. ความคิดเห็นของนักเรียนต�อการ
เรียนรู�กับครูชาวต�างประเทศ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ; 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ; 

 

7.  ผลท่ีคาดว=าจะได�รับ 
    7.1  นักเรียนในห�องเรียนพิเศษส�งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร;และคณิตศาสตร;  
ชั้นประถมศึกษาป]ท่ี 1-6  ทุกคนได�เรียนวิชาในรายวิชาวิทยาศาสตร;  คณิตศาสตร;  ภาษาอังกฤษ  และ 
สุขศึกษาและพลศึกษากับครูชาวต�างประเทศ 
    7.2  นักเรียนในห�องเรียนพิเศษส�งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร;และคณิตศาสตร;  
ชั้นประถมศึกษาป]ท่ี 1-6  ทุกคนได�เรียนรู�เก่ียวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันกับ 
ครูชาวต�างประเทศ 
   7.3  ครูและนักเรียนนําผลท่ีได�จากการวัดผลและประเมินผล  มาปรับปรุงและพัฒนาในด�าน 
การจัดการเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพต�อไป  

….................................................................................................................... 
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(ลงชื่อ)             ผู�เสนอโครงการ         (ลงชื่อ)       ผู�เสนอโครงการ                 
        (นางสาวรัตติยา  ภูมิสายดร)                                      (นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร) 
 ตําแหน�ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย                    ตําแหน�ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย 
 
 

(ลงชื่อ)                             ผู�เห็นชอบโครงการ 
                                                  (นายจําลอง  นามบุญลือ) 
                              ตําแหน�ง  รองผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย 
 
 

(ลงชื่อ)         ผู�อนุมัติโครงการ 
                                                 (นายพีรพงษ;  โลหะมาศ) 
    ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย 


