
๒๗๘ 
 

ชื่อโครงการ  จัดจ้างครูชาวต่างประเทศ 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุทธิดา  ศรีขอดเขต, นางสาวนภาภรณ์  การไสว   
      นางสาวปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ และนางสาวจุฑามาศ นาสมจิตร  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ที่ 1 ข้อ ๑             
สนองมาตรฐานการศึกษา     มฐ. ๔, มฐ. ๕ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

................................................................................. ..............................................................................  
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 สังคมโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  มากมาย  ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและการสื่อสาร  ทำให้สังคมโลกมีการลื่นไหลระหว่างวัฒนธรรมมากขึ้น  ประเทศไทยต้องมี
ความสัมพันธ์กับชุมชนโลกบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมกัน  คนไทยจะมีความสามารถในการ
แข่งขันและร่วมมือกับชุมชนโลกได้  จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาให้มี
ความสามารถในการพัฒนาคน  ซึ่งนอกจากนี้มีเป้าหมายของการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรา ๖  แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ที่กำหนดว่าการ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และ
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ซึ่ง
หมายถึงการพัฒนาคนไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ต้องพัฒนาให้เป็นคนดี  คนเก่ง  ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและ
มีความสุขบนพ้ืนฐานของความเป็นคนไทยภายใต้บริบทสังคมโลกใหม่ มีสมรรถนะการแข่งขันในเวทีโลก 
  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวมาข้างต้น  จึงได้จัดให้มีโครงการจัดจ้าง
ครูชาวต่างประเทศ  ทำการสอนนักเรียนในห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (Excellence in Science and Mathematics: ESM) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้รายวิชาดังกล่าวโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในห้องเรียน เป็นโครงการที่ได้เตรียม
ความพร้อมนักเรียน ให้มีสมรรถนะในการแข่งขันในเวทีประชาคมอาเซียน และเวทีสากลต่อไป 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือจัดจ้างครูชาวต่างประเทศทำการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน  ให้กับนักเรียนในห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 ๒.๒ เพ่ือให้ครูชาวต่างประเทศจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเกี่ยวกับภาษา
และวัฒนธรรมให้กับนักเรียน 
 
 
 
 
 



๒๗๙ 
 

 
๓.  เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
 นักเรียนในห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑-๖  ทุกคน  ได้เรียนวิชาในรายวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน  กับครู
ชาวต่างประเทศ   

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน  ครูชาวต่างประเทศ  และครูไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ห้องเรียนพิเศษส่งเสริม 

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
   
๔.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน 
   โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่าง ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ถึง 
๓๐  เมษายน  ๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีข้ันตอน
และวิธีดำเนินการดังนี้ 
  ๔.๑  วางแผนโครงการ  ประชุม  ชี้แจง 
  ๔.๒  ดำเนินงานตามแผน  สำรวจและรับสมัครครูชาวต่างประเทศ 
  ๔.๓  ดำเนินการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศ 
  ๔.๔  ประเมินผลโครงการ 
  ๔.๕  สรุปการดำเนินงานโครงการ 
 
๕.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  ๑,๓๘๖,๕00  บาท) 
 โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย  ดังนี้ 
 ๕.๑  เงินอุดหนุนรายหัว              -            บาท 
 ๕.๒  เงินสนับสนุนรายหัว     -            บาท 
    ๕.๓  เงินรายได้สถานศึกษา   ๑,๓๘๖,๕00     บาท 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๐ 
 

 กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ งบบุคลากร งบ

ดำเนินงาน 
งบลงทุน 

1. ค่าจ้างครูชาวตา่งประเทศที่เป็น
เจ้าของภาษาอังกฤษ                
 (๓ คนx ๓๖,๐๐๐ บาท x๑๐ เดือน)  

๑,0๘๐,๐๐๐ 
  

๑ พ.ค. ๖๒ 
- 

๓๐ เม.ย.  
๖๓ 

 

2. ค่าจ้างครูชาวตา่งประเทศที่เป็น
เจ้าของภาษาจนี                       
(๑ คน x ๑๘,๕๐๐ บาท x ๙ เดือน) 

๑๖๖,๕๐๐ 
   

๓. ค่าจัดทำใบอนุญาตทำงานของคนต่าง
ด้าว  
(๔ คน x ๓,๑๐๐ บาท) 

 
๑๒,๔๐๐  

 

4. ค่าประกันสังคมของครูชาว
ต่างประเทศ  
(๓ คน x 75๐ บาท x ๑๐ เดือน ) 

 
๒๒,๕๐0  

 

5. ค่าต่ออายุวีซ่าของครูชาวตา่งประเทศ   
(๔ คน x ๑,๙๐๐ บาท)  

 ๗,๖๐๐   

๖. ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับของครูจนี   
(๑ คน x ๑๕,๐๐๐ บาท)  

 ๑๕,๐๐๐   

๗. ค่าประกันชีวิตและสุขภาพของครูจีน  ๗,๐๐๐   
๙. ค่าใช้สอย 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(๓ คนx ๒๔๐บาท x ๕ วัน) 
- ค่ารถโดยสารประจำทาง 
(๒ คน x ๕๐๐ บาท x ๒ เที่ยว) 
- ค่าแท็กซี่  
(๒ คน x ๒๐๐ บาท x ๒ เที่ยว) 
- ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง 
- ที่พัก (๑,๒๐๐ บาท x ๓ คืน) 
- ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ OEG 
- ค่าธรรมเนียมในการจัดหาครู 
  ชาวตา่งชาติของโครงการ OEG 
- ค่าธรรมเนียมในการจัดหาครู
ต่างชาติของโครงการ Road 
Experience (๑0,000 x 5 เดือน) 

 

๓,๖00 
 

๒,000 
 

๘00 
๕,000 
๓,๖00 
๒,๕00 
๘,๐๐๐ 

 
๕0,000 

 

 

รวม ๑,๒๔๖,๕00 ๑๔0,000    
รวมทั้งสิ้น ๑,๓๘๖,๕00    

 
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ  ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 



๒๘๑ 
 

6. การวัดผลและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
การพัฒนาด้านการเรียนการสอน   
วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน 
 
 
2. ความคิดเห็นของนักเรียนต่อ 
การเรียนรู้กับครูชาวต่างประเทศ 

- แบบทดสอบปรนัยและอัตนัย 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
 
 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

- ทดสอบ 
- ประเมินผลงานจากแฟ้มสะสม 
  ผลงาน 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1  นักเรียนในห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ทุกคนได้เรียนวิชาในรายวิชา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน กับครูชาวต่างประเทศ 
     7.2  นักเรียนในห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ทุกคน  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
กับครูชาวต่างประเทศ 
    7.3  ครูและนักเรียนนำผลที่ได้จากการวัดผลและประเมินผล มาปรับปรุงและพัฒนาในด้านการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป    
 

................................................................................. ........... 
 

 
 

  (ลงชื่อ)                                  ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)                               ผู้เสนอโครงการ 
         (  นางสาวสุทธิดา  ศรขีอดเขต  )      (  นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร  ) 
   ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                  ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 

(ลงชื่อ)                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                      (  นายจำลอง  นามบุญลือ  ) 
                            ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
                               (ลงชื่อ)                                      ผู้อนุมัตโิครงการ 

      (  นายสชุาติ  แวงโสธรณ์  ) 
       ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 


