
โครงการ  สรรหาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ (ค่าตอบแทนลูกจ้าง) 
แผนงาน  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุชาติ   เอกปัชชา 
   นางสาวสุกานดา  จันทร์อ่อน 
    นางสาวอรพรรณ วุฒิ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานบริหารบุคคล 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่   3 
สอดคล้องมาตรฐานที่     มฐ. 2 ตัวชี้วัด 2.2 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลนั้น นอกจากการจัดโครงสร้างเนื้อหาและหลักสูตร
การเรียนการสอนให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพนั้น บุคลากรทางการศึกษาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อ
การจัดการศึกษาที่ดี  ประเด็นหนึ่งที่สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาก็คือ อัตราส่วนของครู
ต่อนักเรียน นั่นคือครูไม่ควรแบกรับภาระการสอนนักเรียนจ านวนมากเกินไป  ซึ่งสอดคล้องกับมติของ ก.ค.ศ. 
ที่เห็นชอบให้ก าหนดภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน  เพ่ือเป็น
คุณสมบัติในการขอรับประเมินให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ   

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองตางู พบปัญหาเรื่องครูแบกรับภาระการสอนนักเรียน
จ านวนมากเกินไปมานานหลายปี ซึ่งจะท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากครูต้องแบก
รับภาระงานหลายด้านและยังต้องรับภาระการสอนที่หนักมากกว่าที่ควรจะเป็น จึงควรจะให้มีการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวเพ่ิมและตรงตามสาขาวิชาเอก โดยยึดถือเป้าหมายการคัดเลือกให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่จะมาท างาน
โดยได้ประสิทธิภาพสูงสุด และอยู่กับโรงเรียนตลอดไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
2.2 เพ่ือจัดหาครูและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามสาขาที่ขาดแคลน 

 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ      

จ้างครูอัตราจ้าง จ านวน 2 คน และพนักงานบริการ จ านวน 1 คน 
      3.2 เชิงคุณภาพ     

 โรงเรียนวัดหนองตางูจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 90 
 
 



4. กิจกรรมและปฏิทินด าเนินงาน 
รายการ/กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. 62 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 
2.เสนอโครงการ ต.ค. 62 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 
3.แต่งตั้งคณะท างาน ต.ค. 62 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 
4. ค่าตอบแทน ครูดวงพร จิตรตระกูลชัย 
จ านวน 12  เดือนๆ ละ 9,000 บาท 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 108,000 นายสุชาติ  เอกปัชชา 

- ค่าตอบแทน ครูอังสุมาลิน อินทุแสง 
จ านวน 12 เดือนๆ ละ 8,500 บาท   

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 102,000 นายสุชาติ  เอกปัชชา 

-ค่าตอบแทน น.ส.ชลอ  พันธุมาศ  
จ านวน 12 เดือนละ 8,500 บาท 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 102,000 นายสุชาติ  เอกปัชชา 

5. นิเทศติดตาม ประเมิน  ก.ย. 63 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 
6. สรุปผล / จัดท ารายงานโครงการ 
ประจ าปี/รายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง 
 ปีต่อไป 

ก.ย. 63 - 
นางสาวสุกานดา จันทร์อ่อน 
 นางสาวอรพรรณ วุฒิ 

 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
     งบประมาณจากเงินอุดหนุน  237,600 บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าตอบแทน น.ส.ดวงพร  จิตรตระกูล
ชัย จ านวน 12 เดือนๆ ละ 9,000  บาท 

108,000 - - 

2. ค่าตอบแทน น.ส.อังศุมาลิน อินทุแสง 
จ านวน 12 เดือนๆ ละ 8,500  บาท 

102,000 
- - 

3. ค่าตอบแทน น.ส.ชลอ  พันธุมาศ  
จ านวน 12 เดือนละ 3,500 บาท  

102,000 
- - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 312,000 - - 
 
 
 
 



6. ติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

โรงเรียนวัดหนองตางูมีครูและบุคลากรที่มี
คุณภาพและเพียงพอ 

- สังเกต 
- ประเมิน 
 

- สังเกตการปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้ว่า 

7.1 ครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

7.2 โรงเรียนวัดหนองตางูมีครูและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามสาขาท่ีขาดแคลน 

 
ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ  

           ( นายสชุาติ   เอกปัชชา )  
                   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
   ลงชื่อ..................................................... ............ผู้เห็นชอบโครงการ 
         ( นายสุชาติ   เอกปัชชา )  
                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
   ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
          ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
 

 


