
งาน/โครงการ:   โครงการจ้างบุคลากรชาวต่างชาติ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานในระดับสากล  
                               เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง 
                               สรา้งสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ระยะเวลาด าเนินการ:  เริ่มต้น  1  เมษายน   2564    สิ้นสุด  31  มีนาคม   2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว 
 
1. วัตถุประสงค ์
      1.1 เพ่ือจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
    1.2 เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนสูงขึ้น 
    1.3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านเข้าใจ และใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารได้ 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
      1. การหาบุคลากรชาวต่างชาติ มาสอนภาษาอังกฤษ 1 คนและภาษาจีน 1 รวม 2 คน 
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพ่ิมสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
   3. นักเรียนร้อยละ 75 ขึ้นไป สามารถอ่านเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
               เป็นภาษาต่างประเทศท่ี 2 และ 3 ได้      
 
     เชิงคุณภาพ 
    การจัดจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  สามารถท้าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมสูงขึ้น  และนักเรียนสามารถอ่านเข้าใจ และใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเพ่ือ
การสื่อสารในชีวิตประจ้าวันได้ 
 

3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (Plan)  
    1) ศึกษาสภาพปัญหาและผลการสอบในปีที่ผ่านมา เพ่ือศึกษาและพิจารณาจุดเด่นและจุดควรพัฒนาเป็น
รายมาตรฐานและรายสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    2) เสนอโครงการต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เทศบาลต้าบลเชียงม่วน และบริษัทบ้านปู จ้ากัด (มหาชน) 
    3) ประสานงานกับเทศบาลต้าบลเชียงม่วน และบริษัทบ้านปู จ้ากัด (มหาชน) 

    ขั้นด าเนินการ (DO) 
    4) ด้าเนินการจัดหาบุคลากรครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 คน และครูผู้สอนภาษาจีน 1 คน รวม 2 คน 
    5) ด้าเนินการท้าสัญญาจ้าง ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน 
    6) ปฏิบัติการสอนของครูต่างชาติเจ้าของภาษา 



 
    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
    7) นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ 
 
    ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)  
    8) ประเมินผลและสรุปโครงการ 
   - รายงานผลการจัดท้าโครงการ 
   - ปรับปรุงการด้าเนินโครงการการจ้างครูต่างชาติเจ้าของภาษา 
 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ศึกษาสภาพปัญหาและผล
การสอบในปีที่ผ่านมา เพ่ือ
ศึกษาและพิจารณาจุดเด่น
และจุดควรพัฒนาเป็นราย
มาตรฐานและรายสาระ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

0 เมษายน 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
ที่ส้าคัญ คือ ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศที่ 2 คือ
ภาษาจีน 

2. เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
เทศบาลต้าบลเชียงม่วน 
และบริษัทบ้านปู จ้ากัด 
(มหาชน) 

0 เมษายน 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

คณะกรรมการสถานศึกษามีมติ
เห็นชอบให้ด้าเนินโครงการ 

3. ประสานงานกับเทศบาล
ต้าบลเชียงม่วน และบริษัท
บ้านปู จ้ากัด (มหาชน) 

0 เมษายน 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

โรงเรียนได้รับการอนุมัติ
สนับสนุนงบประมาณในโครงการ
จ้างบุคลากรชาวต่างชาติจาก
เทศบาลต้าบลเชียงม่วน และ
บริษัทบ้านปู จ้ากัด (มหาชน) 

4. ด้าเนินการจัดหาบุคลากร
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 
คน และครูผู้สอนภาษาจีน 
1 คน รวม 2 คน 

0 พฤษภาคม 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

มีครูต่างชาติเจ้าของภาษา 
(อังกฤษ) จ้านวน 1 คน และมีครู
ต่างชาติเจ้าของภาษา(จีน) 
จ้านวน 1 คน 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

5. ด้าเนินการท้าสัญญาจ้าง 
ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน 

500,000 พฤษภาคม 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

มีสัญญาจ้างครูต่างชาติเจ้าของ
ภาษาระยะเวลาจ้าง 10 เดือน 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562- 
มีนาคม 2563 

6. ปฏิบัติการสอนของครู
ต่างชาติเจ้าของภาษา 

0 มิถุนายน 
2564 – 
มีนาคม 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูต่างชาติเจ้าของภาษาจาก
บริษัท Entrast (ภาษาอังกฤษ) 
และครูอาสาสมัครต่างชาติ
เจ้าของภาษาจาก สพฐ. 
(ภาษาจีน) ปฏิบัติหน้าที่การสอน
ตามสัญญาจ้าง 

7. นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการ 

0 มิถุนายน 
2564 – 
มีนาคม 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูต่างชาติเจ้าของภาษาได้
ปฏิบัติการสอน ตลอด 1  ปี
การศึกษา  

8. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 
  - รายงานผลการจัดท้า
โครงการ 
  - ปรับปรุงการด้าเนิน
โครงการการจ้างครู
ต่างชาติเจ้าของภาษา 

0 เมษายน 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

1. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
2. โรงเรียนได้ด้าเนินการสนอง
นโยบาย โรงเรียนในโครงการ
มาตรฐานสากล 

รวม 500,000 
   

 
 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ เป็นไปตามวงเงินที่ก้าหนด เป็นไปตามช่วงเวลาที่ก้าหนด 

 
 



    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1) การหาบุคลากรชาวต่างชาติ มาสอน
ภาษาอังกฤษ 1 คนและภาษาจีน 1 รวม 2 คน 

โรงเรียนมีบุคลากรต่างชาติเจ้าของภาษา 
เพ่ิมข้ึน 2 คน (ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน) 

บรรลุ 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน เพิ่มสูงขึ้น 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพ่ิมสูงขึ้น 

บรรลุ 

3) นักเรียนร้อยละ 75 ขึ้นไป สามารถอ่านเข้าใจ
และใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
เป็นภาษาต่างประเทศที่ 2 และ 3 ได้ 

นักเรียนสามารถอ่านเข้าใจและใช้
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารได้
ทุกคนตามศักยภาพ 

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

การจัดจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทาง
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  สามารถท้าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น  
และนักเรียนสามารถอ่านเข้าใจ และใช้
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ้าวันได้ 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมี
ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นเป็นไป
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
และสามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

-ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ 85 ขึ้นไป - ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน มีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติ
ของโครงการร้อยละ 88.86  

บรรลุ 

 
ผลการประเมินโครงการ (ผลการด้าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ 
 
 
 
 
 



ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- ในปีการศึกษา 2564 เกิด
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า มีการ
เลื่อนเปิดภาคเรียนจากวันที่ 16 
พ.ค. 2564 ไปเป็นวันที่ 14 มิ.ย. 
2564  
-  

- มีการวางแผนล่วงหน้าในกรณีท่ี
โรงเรียนไม่สามารถเปิดท้าการ
เรียนการสอน  

-จัดการเรียนการสอนทั้งใน
รูปแบบ Online และ On site  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


