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1.  โครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ    20,000  บาท 

2. โครงการทัศนศึกษาดูงานพัฒนาวิชาชีพ            100,000 บาท 
3. โครงการสร้างขวัญก าลังใจ      10,000  บาท 
4. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม      5,000  บาท 

รวม              135,000  บาท 
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งาน/โครงการ   โครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 

แผนงาน     จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   8, 10, 12, 14, 15 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/งานบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ    นางเกษชฎา  สนนา  นายคนอง  อาจโยธา นางสาวอุ่นเรือน   ไกรรัตน์   
     นางจริยา  ชานันโท, น.ส.ปาลญา  โมรี  และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา 
     ทุกคน 
ลักษณะงาน    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2562  - 31 มีนาคม  2563 
___________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
                  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  
มุ่งเน้นให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพนั้น  ครูจ าเป็นต้องได้รับการ
ฝึกอบรมทางด้านวิชาการอย่างรอบด้านท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ  แล้ว
น าความรู้นั้นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมาย ของ
การจัดการศึกษาของชาติต่อไป  

2. เป้าหมาย 
           2.1   บุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรมทางวิชาการทุกสาขาวิชา   
ผลงานทางวิชาการ   วิจัยในช้ันเรียน  คอมพิวเตอร์  การจัดแผนการเรียนรู้   จัดท าส่ือและอุปกรณ์ 
การสอน   ตลอดจนเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีทันสมัยตามความถนัดและท่ีตนเองรับผิดชอบ 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพ 
 3.2  เพื่อให้คณะครูได้พัฒนาผลงานทางวิชาการท่ีตนเองรับผิดชอบ 
 3.3  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

4.  เป้าหมายและพืน้ที่ด าเนินการ 
 4.1  คณะครูทุกคน  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 4.2  หน่วยงานของรัฐ  และเอกชน 
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5.  กิจกรรมโครงการ 
 5.1  อบรมวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สาขาต่างๆ 
 5.2  อบรมวิจัยในช้ันเรียน 
 5.3  อบรมคอมพิวเตอร์ 
 5.4  อบรมแผนการจัดการเรียนรู้ 
 5.5  การจัดท านวัตกรรมการเรียนการสอน 
 
6.  แผนการด าเนินการ 
 

 
                                         
ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

  ปี  พ.ศ.  2562  - ปี พ.ศ. 2563 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.ค
 

ส.ค
 

ก.
ย. ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.พ
 

มี.
ค.

 

เม
.ย 

1.  ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้บริหาร 
3.  ก าหนดสถานท่ีฝึกอบรม 
4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
5.  ประเมินผล     
 

            

 
7.  รายละเอียดงบประมาณ  20,000  บาท 
 

กิจกรรม งบประมาณ  ( บาท ) 
1.อบรมวิชาการสาขาต่างๆ 12,000 
2.อบรมวิจัยในช้ันเรียน 2,000 
3.อบรมคอมพิวเตอร์ 2,000 
4.อบรมแผนการจัดการเรียนรู้ 2,000 
5.การจัดท านวัตกรรมการเรียนการสอน 2,000 

 รวม 20,000 

ตามแต่ละกลุ่มสาขาวิชาที่จะเข้ารับการอบรม 
เข้ารับการอบรมตามวันเวลา สถานที่ของผู้ที่สนใจ 

หลังจากกลับจากรับการอบรมพัฒนาแล้ว 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพฒันาด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 8.2  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 
9.  วิธีการประเมินผล 
 9.1  แบบสอบถาม 
 9.2  ผลจากการใช้นวัตกรรม 
 

 
 

      (ลงช่ือ)      ผู้เสนอโครงการ 
                                                  (นางเกษชฎา  สนนา) 
               ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
    
      (ลงช่ือ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                 (นายคนอง  อาจโยธา) 
             หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานบุคคล 
 
 
 
      (ลงช่ือ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายบุญทวี   สาลี) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  
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งาน/โครงการ   โครงการทัศนศึกษาดูงานพัฒนาวิชาชีพ 

แผนงาน     จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   12, 13, 14, 15 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/งานบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ    น.ส.อุ่นเรือน ไกรรัตน์  นายคนอง  อาจโยธา นางเกษชฎา  สนนา, นางจริยา   
     ชานันโท, น.ส.ปาลญา  โมรี และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน 
ลักษณะงาน    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 16 พฤษภาคม  2562  -  31  มีนาคม  2563 
 

1.  หลักการและเหตุผล   

 ด้วยนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีความมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรทางการศึกษาให้สูงขึ้น  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว  เป็นประโยชน์ 
ต่อเยาวชนของชาติและประเทศโดยส่วนรวม   โดยเฉพาะปัจจัยในการด ารงชีวิต  คือเงินเดือน 
ของบุคลากร  จึงสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสท าผลงานทางวิชาการจึงเป็นโอกาสดี 
ท่ีคณะ ครูในโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลท่ีก าลังท าผลงานทางวิชาการเพื่อจะปรับปรุงและก าหนดต าแหน่งไป
เป็นอาจารย์  ท่ีมีเงินวิทยฐานะครบทุกคน  เพื่อแสนองความต้องการและทิศทางการพัฒนาวิชาชีพครู   
จึงสมควรท่ีจะได้น าคณะครูทั้งหมดไปศึกษาดูงานสถานท่ีจริง  ตัวจริง  ผลงานจริงของผู้ท่ีได้ด ารง
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นและรับเงินประต าแหน่งมีเงินวิทยฐานะทุกคน   

2.  วัตถุประสงค์ 
          2.1  เพื่อให้คณะครูได้รับประสบการณ์จริง  เกิดทักษะกระบวนการในการน ามาพัฒนางาน
และอาชีพของตัวเอง 
           2.2  เพื่อให้คณะครูได้แนวคิดจากประสบการณ์จริง   มาใช้ประกอบการท าผลงานทาง
วิชาการของตนเอง 
           2.3  เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้คณะครูมีความกระตือรือร้นในการท าผลงาน  และน าความรู้ 
ท่ีได้มาใช้ในการพัฒนาตนเองและส่ังสอนศิษย์ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ในด้านปริมาณ  คณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลทุกคน คณะกรรมสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล     
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 3.2  ในด้านคุณภาพ  คณะครูมีความกระตือรือร้นในการท างานมากขึ้น  และสนุกกับการ
ท างาน  

 3.3  คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  รู้และเข้าใจบทบาท
หน้าท่ีของตนเองดีขึ้น  

 

4.  กิจกรรมโครงการ   
 4.1  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติ 
 4.2  ประชุมคณะครู  และคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  
 4.3  ติดต่อประสานงาน  สถานท่ีท่ีจะไปทัศนศึกษาดูงาน 
 4.4  ประกันชีวิตผู้ท่ีจะไปทัศนศึกษาดูงานทุกคน  
 4.5  ไปทัศนศึกษาและดูงานตามก าหนดการจริงทุกขั้นตอน   

5.  แผนการด าเนินงาน        
 

 
                                               
ระยะเวลา 
 
                  กิจกรรม 

  ปี  พ.ศ.  2562  - ปี พ.ศ. 2563 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.
ค 

ก.
ย.

 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

เม
.ย

 

1.  ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
3.  ติดต่อประสานงาน  สถานท่ีท่ีจะไปทัศน
ศึกษาดูงาน 
4.  ประกันชีวิตผู้ท่ีจะไปทัศนศึกษาดูงานทุกคน 
5.  ไปทัศนศึกษาและดูงานตามก าหนดการจริง
ทุกขั้นตอน   
6.  ประเมินผล 
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6.  งบประมาณ        
รายละเอียดงบประมาณ   100,000  บาท  (  ค่าวัสดุรายหัวและค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ ) 
 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1. ค่าด าเนินการและติดต่อประสานงาน  1,000  
2. ค่าประกันชีวิต 8,000  
3. ค่าท่ีพัก 40,000  
4. ค่ารถ 51,000  
 รวม 100,000  
หมายเหตุ   งบประมาณ  สามารถปรับได้ตามความเป็นจริง 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

 7.1  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับรู้  เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทุกคน  
 7.2  ครูน าประสบการณ์ท่ีได้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 7.3  ครูได้สนุกสนาน  และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  

8.  วิธีการประเมินผล  
 8.1   แบบสอบถามแสดงความความคิดเห็น   
 8.2  ประชุมเพื่อสรุปการด าเนินการตามโครงการ, เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
 8.3  รายงานการเดินทางเป็นรูปเล่มเสนอผู้บริหารทุกคน    
 
      (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางสาวอุ่นเรือน  ไกรรัตน)์ 
               ครู  คศ. 3  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
    
      (ลงช่ือ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                 (นายคนอง  อาจโยธา) 
             หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานบุคคล 
 
 
      (ลงช่ือ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายบุญทวี   สาลี) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  
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งาน/โครงการ    โครงการสร้างขวัญก าลังใจ 
แผนงาน      จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   13, 14, 15 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/งานบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ     นางจริยา  ชานันโท นายคนอง  อาจโยธา,นางเกษชฎา  สนนา,  
      น.ส.อุ่นเรือน ไกรรัตน์ น.ส.ปาลญา  โมรี  และคณะครูบุคลากร 
      ทางการศึกษาทุกคน 
ลักษณะงาน     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2562 -  มีนาคม  2563 
      

1.  หลักการและเหตุผล   
 เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการใหม่  และการบริหารจัดการกระทรวงศึกษา  
พ.ศ.  2546    และการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ในกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2551  ท าให้
ข้าราชการครู  ต้องปฏิบัติงานมากขึ้นท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  การติดต่อประสานงาน
กับหน่วยราชการอื่น  ๆ  ก็มากข้ึน  อนึ่งในการปฏิบัติราชการในบางอย่างบางครั้งครูจะต้องใช้เงิน
ส่วนตัวทั้ง ๆ ท่ีเป็นการปฏิบัติราชการ   เหตุฉะนี้ก็ด้วยมุ่งหวังท่ีจะให้งานราชการมีความคล่องตัว 
และด าเนินไปได้ด้วยดี   ครูจึงเป็นผู้เสียสละมาโดยตลอด   เพื่อเป็นการให้ก าลังใจครูซึ่งอาจเป็น 
ส่วนหนึ่งท่ีจะท าให้เพื่อนข้าราชการครูในโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  มีขวัญและก าลังใจรักและศรัทธาใน
อาชีพมากขึ้น และปฏิบัติราชการได้คล่องตัวมากขึ้น    จึงได้เสนอโครงการนี้  

2.  วัตถุประสงค์    
 2.1  เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครู  ครูจะได้ทุ่มเทท้ังแรงกาย  แรงใจ  
สติปัญญา  เพื่อราชการมากขึ้น  เพื่อให้ก้าวขึ้นมาเป็นครูยุกต์ใหม่หรือครูมืออาชีพ   
 2.2  เพื่อให้การปฏิบัติราชการได้มีความคล่องตัวมากขึ้น  ใช้ก าลังพลน้อยแต่ปฏิบัติราชการ
ได้มากขึ้น    
 2.3  เพื่อเป็นการช่วยเหลือ เจือจุน ในครอบครัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัด 
 2.4  เพื่อให้เป็นสวัสดิการในหมู่คณะของข้าราชการครู ในงานส าคัญ โอกาสส าคัญ 
ของครอบครัว  
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  50  คน นักการ
ภารโรง  2  คน  
 3.2  ด้านคุณภาพ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  50  คน  นักการ
ภารโรง  2  คน  มีก าลังใจในการท างานดีขึ้น  พัฒนาตัวเองและการเรียนการสอน งานมีความคล่องตัว
และรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
4.  กิจกรรมโครงการ   
           4.1  เสนอโครงการเพื่อพิจารณา 
 4.2  ประชุมคณะครู  และคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  
 4.3  ติดต่อประสานงาน  จัดสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 4.4  ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าเช่าท่ีพักค่าพาหนะของข้าราชการครูที่ไปราชการ    
 4.5  ช่วยเหลือ สนับสนุนในกิจกรรมของครอบครัว เช่น เจ็บป่วย  แต่งงาน งานฌาปณกิจ  
งานส าคัญต่าง ๆ  
 4.6  ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

5.  แผนการด าเนินงาน  
 

 
                                            
ระยะเวลา 
            กิจกรรม 

  ปี  พ.ศ.  2562  - ปี พ.ศ. 2563 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.
ค 

ก.
ย.

 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

เม
.ย

 
1.  ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
3.  ติดต่อประสานงาน   
4.  จัดอบรมสัมมนากรรมการ ฯ 
5.  ประชุมประจ าปีกรรมการ  ฯ 
6.  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
7.  เบ้ียเล้ียงพาหนะครูไปราชการ 
8.  รายงานโครงการ 
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6.  งบประมาณ  10,000  บาท  รายละเอียดในการด าเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ค่าด าเนินการและติดต่อประสานงาน    1,000  
2. ค่าสวัสดิการ  เย่ียมเยือน ช่วยเหลือ  8,000  
3. ค่าถ่ายภาพเอกสารรายงาน 1,000  
 รวม 10,000  
 สถานท่ีด าเนินการ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  อ าเภอศรีวิไล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 7.1  คณะครู   บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับรู้  เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
 7.2  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญและก าลังใจในการท างานดีขึ้น   
 7.3  คณะครู   บุคลากรทางการศึกษา  มีความสามัคคีกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
 7.4  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี  

8.  วิธีการประเมินผล  
 8.1  แบบสอบถามแสดงความความคิดเห็น   
 8.2  ประชุมเพื่อสรุปการด าเนินการตามโครงการ, เพื่อรับฟังความคิดเห็น  
            8.3  สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมประชุมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้ปกครอง  
               
                                     (ลงช่ือ)      ผู้เสนอโครงการ 
                                                        (นางจริยา   ชานันโท) 
                      ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
 
       (ลงช่ือ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                     (นายคนอง  อาจโยธา) 
              หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานบุคคล 
 
       (ลงช่ือ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       (นายบุญทวี   สาลี) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนบุาลศรีวิไล  
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งาน/โครงการ    โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
แผนงาน      จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   13, 14, 15 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/งานบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ     นายคนอง  อาจโยธา,น.ส.อุ่นเรือน  ไกรรัตน์  นางเกษชฎา  สนนา   
      นางจริยา  ชานันโท, น.ส.ปาลญา  โมรี และคณะครูบุคลากร 
      ทางการศึกษาทุกคน 
ลักษณะงาน     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2562  -  มีนาคม  2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน  ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ส่งผล  กระทบอย่าง
ส าคัญยิ่งต่อวิธีชีวิตประจ าวันของทุกคน  เป็นเหตุท่ีท าให้สภาพจิตใจของแต่ละคนเกิดอาการย่ าแย่  หรือ
เส่ือมทรุดลงไปมาก  การปลอบขวัญบ ารุงจิตใจ  หรือพัฒนาจิตจึงน่าจะเป็นผลดีอีกวิธีหนึ่งท่ีจะท าให้
ปัญหาดังกล่าวลดลงไปได้บ้าง 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อใหค้รู บุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
 2.2  เพื่อให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ได้เข้าร่วมกิจกรรมส าคัญทางศาสนาบางโอกาส 
 2.3  เพื่อให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ได้เข้าร่วมกิจกรรมส าคัญในชุมชนบางโอกาส 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 
 4.1  ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 4.2  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
 4.3  การปฏิบัติธรรมถวายในหลวง  5  ธันวาคม  และวันแม่แห่งชาติตามโอกาส  
 4.4  การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญในชุมชน 
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5.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 
                                        
ระยะเวลา 
 
             กิจกรรม 

  ปี  พ.ศ.  2562  - ปี พ.ศ. 2563 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.
ค 

ก.
ย.

 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

เม
.ย

 

1.  ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้บริหาร 
3.  ด าเนินงานตามโครงการ 
4.  ประเมินผล     
5.  รายงานผู้บริหาร 
 

            

 
6. งบประมาณ 

จากแผนงานจัดการขั้นพื้นฐาน จ านวน 5,000  บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
รายละเอียดในการด าเนนิการ 
 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม    2,500  
2. ค่าวัสดุการอบรม  2,000  
3. ค่าถ่ายภาพเอกสารรายงาน 500  
 รวม 5,000  
 
7.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความเข้าใจ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 
1. ความพอใจเข้าร่วมกิจกรรม ออกแบบส ารวจความคิดเห็น แบบส ารวจความคิดเห็น 
2. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ออกแบบทดสอบ แบบทดสอบ 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  เข้าใจสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
 8.2  หาวิธีผ่อนคลายปัญหาได้  และปรับวิธีการด าเนินชีวิตให้เข้ากับสถานการณ์ได้ 
 8.3  ยกระดับจิตใจของตนเองให้สูงขึ้น 
 

 
                                      (ลงช่ือ)      ผู้เสนอโครงการ 
                                                         (นายคนอง  อาจโยธา) 
                      ครู  คศ. 3  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
 
       (ลงช่ือ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                       (นายคนอง  อาจโยธา) 
              หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานบุคคล 
 
 

 
       (ลงช่ือ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                         (นายบุญทวี   สาลี) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  
 

 
 
 

 


