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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลนั้น  นอกเหนือจากการจัดเนื้อหาและ
หลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพแล้ว  บุคลากรทางการศึกษายังเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญของการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ประเด็นหนึ่งที่สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญใน
การจัดการศึกษาก็คือ อัตราส่วนของครูต่อนักเรียน  ควรต้องเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่ในปัจจุบันโรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา มีอัตราก าลังขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา  ดังนั้นเพื่อให้การจัดกระบวนการเรียน
การสอนบรรลุตามมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สอดคล้องตามคุณลักษณะและสมรรถนะของผู้เรียน  โรงเรียนจึงต้องสรรหาบุคลากรมา
สนับสนุนการเรียนการสอนโดยจัดจ้างบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาทดแทนอัตราก าลังที่ต่ ากว่า
เกณฑ์เพ่ือสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บังเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดท าโครงการ
สรรหาบุคลากรสนับสนุนการศึกษา  ครูอัตราจ้างและบุคลากรสนับสนุนการศึกษา เช่น แม่บ้าน 
คนงาน ฯลฯ  
             เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
สนับสนุนการศึกษา ที่ผ่านมาโรงเรียนได้จ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินบริจาคเพ่ือพัฒนาการเรียน  
การสอน  โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  ตามหนังสือที ่กค  0527.6/ว 31 ลงวนัที่ 26 
เมษายน 2542  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราวและ
หนังสือที่ กค0415/ว.23 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอก
งบประมาณแต่เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี  15 ปี อย่างมีคุณภาพประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ าโรงเรียนจึงชะลอการขอสนับสนุนเงินบริจาคเพ่ือการเรียนการสอนดังกล่าว  และใช้เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค ่าใช้จ่ายรายหัว  (แทน ตามหนังสือสพฐ  .ที่ ศธ  04006/2279 
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548  เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษาเพ่ือให้
งานโรงเรียนสามารถด าเนินการไปได้ด้วยดี โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์  
 เพ่ือจ้างบุคลากรสนับสนุนการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน งานอ านวยการ งานอาคารสถานที่  

1.3 เป้าหมาย   
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                จ้างบุคลากรสนับสนุนการศึกษา จ านวน 8 คน(แม่บ้าน 2 คน, คนงาน 2 คน,  
ยาม 1 คน , นักการภารโรง 1 คน ,ครูอัตราจ้าง 2 คน) 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     โรงเรียนสามารถด าเนินการงานวิชาการ  งานอ านวยการและงานอาคารสถานที่       
ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 90 
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1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 1.  แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อ
การจัดกจิกรรมภายใต้โครงการสรรหาบุคลากรสนับสนุนการศึกษา 
 

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) โรงเรียนสามารถด าเนินการงานอ านวยการและงานอาคารสถานที่  ด้านต่างๆที่เก่ียวข้อง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2) โรงเรียนสามารถด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
1. ความหมายของการประเมินโครงการ 

 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2524, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า  
เป็นกระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศส าหรับการตัดสินคุณค่าของโครงการ ผลผลิต
กระบวนการ จุดมุ่งหมายของโครงการ หรือทางเลือกต่าง ๆ เพื่อน าไปปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
จุดเน้นของการประเมินคือ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อสนเทศ 
เพ่ือตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะ 
 ไพศาล หวังพานิช (2533, หน้า 25 – 26) ได้ให้ความหมาของการประเมินโครงการไว้ว่า  
การประเมินโครงการเป็นกระบวนการก าหนดคุณค่าของโครงการนั้นว่าดีมีประสิทธิภาพและได้ผล
เพียงใด  
 สุวิมล ติรกานันท์ (2543, หน้า 2) กล่าวว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการพิจารณาการด าเนินการ 
ซึ่งจะท าให้การด าเนินการเป็นไปได้อย่างทันท่วงที ในทางตรงกันข้ามผลการประเมินจะไม่เกิด
เท่าท่ีควร หากผลนั้นไม่สามารถใช้ในเวลาที่เหมาะสม 
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ความหมายการประเมินโครงการสรุปได้ว่า เป็นกระบวนการ
ด าเนินงานที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูล สารสนเทศส าหรับการตัดสินคุณภาพ คุณค่าของโครงการว่ามีระดับ
คุณภาพ และคุณค่าอย่างไร น าไปใช้พัฒนาสืบเนื่องต่อไปได้อย่างไร 
 2. ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
 หลักการด าเนินงานใด ๆ จะต้องมีการติดตามผลงานหรือประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายไป
ด าเนินการ การติดตามผลงานเป็นการประเมินวิธีหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบว่างานใดด าเนินต่อไปอย่างไรเป็น
การป้องกันไม่ให้งานแต่ละช่วงแต่ละตอน ด าเนินการผิดจุดประสงค์และเป้าหมายเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน และท าให้การด าเนินงานนั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากยิ่งขึ้น บทบาทหน้าที่ของการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะโรงเรียนที่มี
ขอบข่ายขยายกว้างและซับซ้อนมากข้ึน เพราะความเติบโตและเจริญงอกงามของสังคม ความต้องการ
ของสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียวแต่
ต้องเก่ียวข้องประสานงานกับชุมชน สังคมและครอบครัวของนักเรียน โรงเรียนจ าเป็นต้องบริหารงาน
ให้ด าเนินไปตามนโยบายของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ต้องด าเนินตามแผนโครงการที่
ก าหนดจากนโยบายสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและประเมินโครงการ เพื่อให้งานด าเนินไปตาม
วัตถุประสงค์จึงท าให้การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและความส าคัญตามความคิดเห็นของ
นักวิชาการในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้  
 ประชุม รอดประเสริฐ (2539, หน้า 74 – 75) ได้กล่าวถึงความหมายการประเมินโครงการ
ของ มิตเชล (Mizel) และการประเมินโครงการที่มีความหมายเฉพาะของ คนอกซ์ (Knox) ว่าการ
ประเมินโครงการมีความมุ่งหมาย  3 ประการ 
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1. เพ่ือแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ 
2. เพ่ือช่วยให้ผู้ที่ตัดสินใจมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
3. เพ่ือการบริการข้อมูลแก่ฝ่ายการเมือง เพื่อใช้ในการก าหนดนโยบาย การประเมินโครงการ 

  ความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือแสดงถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการอันเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการตัดสินใจว่า 

ลักษณะใดของโครงการมีความส าคัญมากท่ีสุดซึ่งจะต้องท าการประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพและข้อมูล
ชนิดใดจะต้องเก็บรวบรวมเพ่ือการวิเคราะห์ 

2. เพ่ือรวบรวมหลักฐานความเป็นจริง และข้อมูลที่จ าเป็น เพ่ือน าไปสู่การพิจารณา
ประสิทธิผลของโครงการ 

3. เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพ่ือการน าไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
4. การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดสามารถน าไปใช้ได้ 

  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของ
โครงการ เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโครงการ เพ่ือช่วยให้ผู้มีอ านาจสามารถน าไป
ตัดสินใจและน าไปใช้ได้ โดยค านึงถึงความส าคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการประเมินจะเป็นตัวกระตุ้นให้การด าเนินงานมีข้อบกพร่องน้อยลง 
ขณะเดียวกันก็เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้มากข้ึนในการด าเนินงานแต่ละโครงการ 
 3. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 จากความมุ่งหมายและความส าคัญดังกล่าวแล้ว พอสรุปได้ว่าการประเมินโครงการมี
ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินโครงการช่วยให้ก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมีความ
ชัดเจน ดังกล่าวคือ ก่อนที่จะน าโครงการไปใช้ย่อมจะได้รบการตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้บริหาร
และผู้ประเมิน ส่วนใดที่ไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการด าเนินงาน หากขาดความ
แน่นอนที่แจ่มชัดจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน 

2. ประโยชน์เต็มที่ ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ
ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดที่เป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับคุณค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณ
ที่เหมาะสมเพียงพอแก่การด าเนินงาน ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นหรือมีมากเกินไป จะได้รับการตัดทอน 
และทรัพยากรใดที่ขาดจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม 

3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วนหนึ่งของ
แผน ดังนี้เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ด าเนินไปด้วยดี 

4. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ (impact) ของ
โครงการ และท าให้โครงการมีข้อที่ท าให้ความเสียหายลดน้อยลง 

5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการ
ประเมินโครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่ง 
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6. การประเมินโครงการมีช่วยในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ 
เพราะการประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะน ามาซึ่งผลงานที่ดี
เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง 

7. ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างส าคัญในการวางแผนหรือก าหนดนโยบาย
ของผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 

8. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมิน
โครงการจะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะ
ด าเนินโครงการนั้นต่อไป หรือยุติโครงการนั้น 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการ 

 
รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการสรรหาบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา  ประจ าปี

การศึกษา 2564  ได้น าวงจรคุณภาพของเดมิ่ง PDCA มาใช้ในการด าเนินการ  4 ขั้นตอนดังนี้ 
1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
3.  ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน ( Check ) 
4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1.1  ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่มงาน /หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้ว

ขยายผลสู่คณะครูทุกคน 
1.2  จัดท าโครงการบริหารงานกลุ่มงานบุคคล  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเสนอผู้บริหารเพ่ือ

พิจารณาเห็นชอบ 
1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตาม

ความเหมาะสม 
1.4  สร้างความเข้าใจกับคณะครูเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
1.5  ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่  พาหนะในการเดินทาง( )ถ้ามี  
1.6  ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  และวิธีประเมินผล 

2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
2.1  บันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุญาตด าเนินการ 
2.2  ด าเนินการตามโครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2564  ในระหว่างวันที่  16  พฤษภาคม  

2564   ถึงวันที่  31  มีนาคม  2565  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา 
ภายในโรงเรียน  โดยมีกิจกรรมด าเนินการดังนี้ 

- ประกาศรับสมัคร 
- ด าเนินการรับสมัคร 

   - แต่งตั้งกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
   - จัดจ้าง 
  - ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง 
  - ต่อสัญญาจ้าง 
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3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน ( Check ) 
3.1  ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดจ้างบุคลากรสนับสนุนทาง

การศึกษา  กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการด าเนินงานตามโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล  

3.2  ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  ใช้วิธีแจกแจงความถี่   
หาค่าเฉลี่ย  ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทั้งในรายข้อและภาพรวมเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้    
(บุญชม ศรีสะอาด , 2545 ) 
  4.51-5.00      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.51-4.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

2.51-3.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
  1.00-1.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.3  ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะจากแบบบันทึกกิจกรรม ใช้วิธี วิเคราะห์เนื้อเรื่อง             
( Content  Analysis ) 
 3.4  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic: X  ) 
2.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( Standard  Deviation  : SD ) 

3.5  รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

4.  ข้ันตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 
เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

กลุ่มงานผู้รับผิดชอบจึงได้น าสารสนเทศที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทที่  4 
ผลการด าเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการสรรกาบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา  โรงเรียน 

กงไกรลาศวิทยา  ประจ าปีการศึกษา  2564  สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีข้ันตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกัน

ระหว่างคณะผู้บริหาร  คณะครูที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้าระดับชั้น  และหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ขอความร่วมมือจากคณะครูในการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ  ได้รับความร่วมมือ
และสนับสนุนการท าโครงการเป็นอย่างดี และน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับ
การอนุมัติโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตามความเหมาะสม แล้วสร้างความเข้าใจกับคณะครูเพ่ือก าหนด
แนวทางในการด าเนินการ ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่  พาหนะในการ
เดินทาง )ถ้ามี) และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  และวิธีประเมินผล  ตามล าดับ 

ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอ

ผู้บริหารเพ่ือขออนุญาตด าเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ด าเนินการ และผลการด าเนินการ
ตามโครงการจ้างบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประจ าปีการศึกษา 
2564  มีผลการด าเนินการจัดจ้างดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

(ปฏิบัติหน้าที่) 
อัตราจ้าง 
 (บาท) 

หมายเหตุ 
(ก าหนดระยะเวลาการจ้าง) 

1 นางสารภี  หงษ์ทอง แม่บ้าน เดือนละ  8,760 
ประกันสังคม 

438 บาท 

1  เมษายน  2564  ถึง 
31  มีนาคม  2565 

2 นายบุญสม  อ าพวัน นักการภารโรงและ
ปฏิบัติหน้าที่ 

เวรยามกลางคืน 

เดือนละ  8,760 
ประกันสังคม 

438 บาท 

1  เมษายน  2564  ถึง 
31  มีนาคม  2565 

3 นายชุม  อุสาหะ คนงาน 
และปฏิบัติหน้าที่ 
เวรยามกลางคืน 

เดือนละ  8,760 
ประกันสังคม 

438 บาท 

1  เมษายน  2564  ถึง 
31  มีนาคม  2565 

4 นายธนดล  คงอ่ิม คนงาน 
และปฏิบัติหน้าที่ 
เวรยามกลางคืน 

เดือนละ  8,760 
ประกันสังคม 

438 บาท 

1  เมษายน  2564  ถึง 
31  มีนาคม  2565 
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ที ่ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

(ปฏิบัติหน้าที่) 
อัตราจ้าง 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ก าหนดระยะเวลาการจ้าง) 

5 นายเสน่ห์  ส้มโต ยาม 
กลางวันและ

กลางคืน 

เดือนละ  8,760 
ประกันสังคม 

438 บาท 

1  เมษายน  2564  ถึง 
31  มีนาคม  2565 

6 นางสาวธันย์ชนก สีวิจี๋ ครูอัตราจ้าง 
วิชาเอกฟิสิกส์ 

เดือนละ 9,000 
ประกันสังคม 

450 บาท 

1  พฤษภาคม  2564  ถึง 
30  เมษายน  2565 

ลาออก 30 มิถุนายน 2564 
7 นางสาวเบญจวรรณ  

แจ่มฟ้า 
ครูอัตราจ้าง 

วิชาเอกฟิสิกส์ 
เดือนละ 8,500 
ประกันสังคม 

425 บาท 

12  กรกฏาคม  2564  ถึง 
30  เมษายน  2565 

 
8 นายพงศ์สันต์  พันธ์ชัย ครูอัตราจ้าง 

วิชาเอกดนตรีสากล 
เดือนละ 8,500 
ประกันสังคม 

425 บาท 

1  มิถุนายน  2564  ถึง 
30  เมษายน  2565 

 
9 นางชูรัตน์  แสงทอง แม่บ้าน เดือนละ 7,000 

ประกันสังคม 
350 บาท 

24  พฤษภาคม  2564  ถึง 
30 เมษายน  2565 

ลาออก 1 กุมภาพันธ์  2565 
10 นางล าเพย  มั่งจิ๋ว แม่บ้านโรงอาหาร เดือนละ 7,000 

ประกันสังคม 
350 บาท 

11  มิถุนายน  2564  ถึง 
30  เมษายน  2565 

 
 
งบประมาณท่ีใช้ไปแล้ว   

เงินอุดหนุนรายหัว  60,800 x 12  =  729,600  บาท 
เงินระดมทรัพยากร   66,150  บาท 
เงินระดมทรัพยากร (เงินโรงอาหาร)    80,850  บาท 

 

ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน ( Check ) 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว  ตามโครงการ  โดยใช้ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน  ได้ผลการประเมิน ดังนี้ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว ปรากฏผลดังนี้ 
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แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของลกูจ้างชั่วคราว   
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

ที ่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 
คะแนนประเมิน คะแนน

เฉลี่ย ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

1 นางสารภี  หงษ์ทอง ลูกจ้างช่ัวคราว 92 98 95 95 95.00 
2 นายบุญสม  อัมพวัน ลูกจ้างช่ัวคราว 93 98 96 95 95.50 
3 นายชุม  อุสาหะ ลูกจ้างช่ัวคราว 87 97 92 92 92.00 
4 นายธนดล  คงอิ่ม ลูกจ้างช่ัวคราว 88 97 92 82 89.75 
5 นายเสน่ห์  ส้มโต ลูกจ้างช่ัวคราว 88 97 93   92.67 
6 นางสาวธัญย์ชนก  สีวิจี ๋ ครูอัตราจ้าง  94 100 99 99 98.00 
7 นางสาวศิริรตัน ์ ช่วงโชติ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 85 98 98 95 94.00 
8 น.ส.ธัญชนก  วงษ์บ้านใหม่ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 88 98 98 95 94.75 
9 นางสาวสิริวมิล  รดัดาดวง ธุรการโรงเรียน 91 99 90   93.33 

 
หมายเหตุ  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
     ผ่าน   คะแนน  60%  ขึ้นไป 
     ไม่ผ่าน  คะแนนต่ ากว่า  60% 
 

ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน ( Check ) 
การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารกลุ่มงานบุคคล  โดยใช้แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ พบว่าวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) จาก
แบบสอบถาม โดยแปลความหมายดังต่อไปนี้ 
 4.51 -  5.00 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจ ในระดับ   มากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50  หมายความว่า ระดับความพึงพอใจ ในระดับ   มาก 
 2.51 -  3.50      หมายความว่า   ระดับความพึงพอใจ ในระดับ   ปานกลาง 
 1.51 -  2.50      หมายความว่า  ระดับความพึงพอใจ ในระดับ   พอใช้ 
 1.00 -  1.50 หมายความว่า  ระดับความพึงพอใจ ในระดับ   ปรับปรุง 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน  ได้ผลการประเมิน ดังนี้ 
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ตารางท่ี  1  แสดงความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในโครงการส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

ข้อที่ รายการ ( X ) (S.D) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1 โรงเรียนมีบุคลากรสนับสนุนการศึกษา เช่น ครูอัตราจ้าง 
แม่บ้าน คนงาน นักการภารโรงและยามที่สามารถ
ด าเนินการงานอ านวยการและงานอาคาร  สถานที่ด้าน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

4.50 0.50 มาก 

 ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการนี้ 4.54 0.50 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 92.30  มีความพึงพอใจ 
ที่โรงเรียนมีบุคลากรสนับสนุนการศึกษา เช่น ครูอัตราจ้าง แม่บ้าน คนงาน นักการภารโรงและยาม  
ที่สามารถด าเนินการงานอ านวยการและงานอาคาร สถานที่ด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อยู่ในระดับมาก ( X = 4.50 ,SD = 0.50 )  และมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการนี้
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( X = 4.54 ,SD = 0.50 ) 
 
ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 
  เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลแล้วจึงได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้น าสารสนเทศท่ีได้น าเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและน าผลการท าเนินงานมากปรับปรุงพัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
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บทที่ 5 
สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 ผลการจัดกิจกรรม ตามโครงการสรรหาบุคลากรสนับสนุนการสอน ปีการศึกษา 2564   
ได้ผลสรุปดังนี้  
 1.  วัตถุประสงค์ 
 2.  เป้าหมาย 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  สรุปผลการด าเนินการ 
 6.  ข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจ้างบุคลากรสนับสนุนการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้านงานอ านวยการ  งานอาคารสถานที่  

เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           จ้างบุคลากรสนับสนุนการศึกษา จ านวน  8  คน  (แม่บ้าน 2 คน, คนงาน 2 คน,  
ยาม 1 คน , นักการภารโรง 1 คน ,ครูอัตราจ้าง 2 คน) 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนสามารถด าเนินการงานอ านวยการและงานอาคารสถานที่ ด้านต่างๆที่เก่ียวข้อง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีระดับความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 85 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  เครื่องมือที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมแจกแบบสอบถามความคิดเห็นให้คณะครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา แต่ละกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการจ้างบุคลากรสนับสนุนทาง
การศึกษา  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประจ าปีการศึกษา  2564 
 

สรุปผลการด าเนินการ 
 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการจ้าง
บุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประจ าปีการศึกษา  2564  ได้ด าเนินการ
แล้วเสร็จและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างแล้วครบทั้งหมด     
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