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1. ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ชื่อกิจกรรม  1. สร้างขวัญ ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   2. พัฒนาครูด้านวิชาการ 
   3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
   4. ศึกษาดูงาน 
   5. จ้างวิทยากรเช่ียวชาญพิเศษ 
3. ระยะเวลาด าเนิน/โครงการ มี.ค. 61 - มี.ค. 62  
4. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ นางภัทรียา   ชาวดร 
5. หลักการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ท่ีให้การส่งเสริม
สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และ
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกท้ังต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังในและนอก
สถานศึกษา เพื่อให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษา
ต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  

โครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ อีกท้ังเป็น
การสร้างขวัญ ก าลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบต่อไป    
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 6.1 เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร 
 6.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเพื่อให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ครู 
                ในโรงเรียน 
 6.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองท้ังในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรม  
              อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 6.4 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษา 
              ดูงาน มาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 6.5 เพื่อน าวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษมาปฏิบัติงานสอนเฉพาะด้าน 
7. เป้าหมาย 
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

(1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ 
    หน้าท่ีในระดับดีขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  

   (2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 
    (3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและ 
             ศึกษาดูงาน อย่างน้อย 50 ช่ัวโมงต่อปี 

 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
(1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีในระดับ 
     ดีขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
(2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 
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    (3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน  
                       อย่างน้อย 50 ช่ัวโมงต่อปี 
 
8. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

     - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ 
และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 
    -  จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน 

 
มี.ค. 61 

 
พ.ค. 61 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2 Do 
     - ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมท่ี 1 สร้างขวัญ ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาครูด้านวิชาการ 
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมท่ี 4 ศึกษาดูงาน 
กิจกรรมท่ี 5 จ้างวิทยากรเช่ียวชาญพิเศษ 

 
 

พ.ค. 61 - มี.ค.62 
พ.ค. 61 - มี.ค.62 
พ.ค. 61 - มี.ค.62 
ต.ค.61 - มี.ค.62 
พ.ค. 61 - มี.ค.62 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3 Check 
     - ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 

 
มี.ค.62 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4 Action 
     - ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
มี.ค.62 

 
นางภัทรียา  ชาวดร 

 
9. งบประมาณ 
 9.1 งบประมาณจ านวน 216,800 บาท จากแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 
  () เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน            จ านวน 116,800 บาท 
  () เงินอื่น ๆ               จ านวน 100,000 บาท 
 9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : สร้างขวัญ ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 41,200 บาท 
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาครูด้านวิชาการ 17,600 บาท 
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 10,000 บาท 
กิจกรรมที่ 4 : ศึกษาดูงาน 100,000 บาท 
กิจกรรมที่ 5 : จ้างวิทยากรเช่ียวชาญพิเศษ 48,000 บาท 
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10. การประเมินผลโครงการ 
  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี  
ในระดับดีขึ้นไป และมีความสามัคคี 
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

ร้อยละ 90 
 

1. สอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมกิจกรรม 
 

1. แบบสอบถามความ 
พึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรม 

2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร้อยละ 80  
มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 

ร้อยละ 80 
 

2. ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2. แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

3. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้ารับ
การอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
อย่างน้อย 50 ช่ัวโมงต่อป ี

ร้อยละ 90 
 

3. ส ารวจการเข้ารับการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
 

3. แบบส ารวจการเข้ารับ
การอบรม สัมมนา ศึกษา 
ดูงาน 
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจท่ีดี มีความรัก สามัคคี  
      มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
10.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือได้รับการเล่ือน 
      วิทยฐานะ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคลากรในโรงเรียน 
10.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ 
10.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการอบรม สัมมนา ศึกษา 
       ดูงาน มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
10.5 โรงเรียนมีผลงานและมีช่ือเสียงทางด้านวิชาการเป็นท่ียอมรับของสังคมและชุมชน 
10.6 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในด้านการจัดการศึกษา 
 
 

ลงช่ือ................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางภัทรียา   ชาวดร) 
   ครู 
 
 

 
ลงช่ือ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายบุญเทพ   พิศวง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 1 
 

ชื่อกิจกรรม สร้างขวัญ ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร 

2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเพื่อให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ครูใน
โรงเรียน 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนการด าเนินงาน 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
มี.ค.61 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2 ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ พ.ค.61- มี.ค.62  
3 ประเมินผลการด าเนินงาน มี.ค.62  
4 น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป มี.ค.62  

 
งบประมาณ จ านวน 50,000 บาท 
 
ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 90 มีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ใน
ระดับดีขึ้นไป และมีความสามัคคี 
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

สอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรม 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้
ร่วมกิจกรรม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจท่ีดี มีความรัก สามัคคี มีความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือได้รับการเล่ือนวิทย-ฐานะ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคลากรในโรงเรียน 
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    ลงช่ือ..............................................................ผู้รับผิดชอบ 
     (นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ) 
            ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่  1 : สร้างขวัญ ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

ภาคเรียนที่ 
1 

ภาคเรียน
ท่ี 2 

1 ค่าช่อดอกไม้  10 ช่อ 500 2,500 2,500 5,000  
2 ค่าของท่ีระลึก/ของขวัญ 10 ช้ิน 500 2,500 2,500 5,000  
3 ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 10 คน 120  1,200 1,200  
4 ค่าอาหารจัดงานเล้ียงส่งท้าย

ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
  - 30,000 30,000  

รวม (สี่หม่ืนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 5,000 36,200 41,200  
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 2 
 

ชื่อกิจกรรม พัฒนาครูด้านวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนการด าเนินงาน 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
มี.ค. 61 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2 ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ พ.ค.61- มี.ค.62  
3 ประเมินผลการด าเนินงาน มี.ค.62  
4 น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป มี.ค.62  

 
งบประมาณ จ านวน 40,000 บาท 
 
ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้ารับการ
อบรม พัฒนาทางวิชาการ 

ส ารวจการเข้ารับการอบรม  
 

แบบส ารวจการเข้ารับการอบรม  
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ 
 
 
    ลงช่ือ..........................................................ผู้รับผิดชอบ 
         (นางภัทรียา  ชาวดร) 
            ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่  2 : พัฒนาครูด้านวิชาการ 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

ภาคเรียน 
ท่ี 1 

ภาคเรียน
ท่ี 2 

1 ค่าเอกสารประกอบ 
การสัมมนา 

65 20 - 1,300 1,300  

2 ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง (2 วัน) 

65 200 - 13,000 13,000  

3 ค่าตอบแทนวิทยากร   - 2,500 2,500  
4 ค่าของท่ีระลึก   - 800 800  

รวม (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 17,600 17,600  
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 3 
 

ชื่อกิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองท้ังในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรม  
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูและบุคลากร โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนการด าเนินงาน 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
มี.ค. 61 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2 ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ พ.ค.61- มี.ค.62  
3 ประเมินผลการด าเนินงาน มี.ค.62  
4 น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป มี.ค.62  

 
งบประมาณ จ านวน 10,000 บาท 
 
ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้ารับการ
อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ส ารวจการเข้ารับการอบรม  
 

แบบส ารวจการเข้ารับการอบรม  
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
 
 
    ลงช่ือ..........................................................ผู้รับผิดชอบ 
         (นางภัทรียา  ชาวดร) 
            ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่  3 : พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

ภาคเรียน 
ท่ี 1 

ภาคเรียน
ท่ี 2 

1 ค่าเอกสารประกอบ 
การสัมมนา 

65 20  1,300 1,300  

2 ค่าอาหารกลางวันและ 
อาหารว่าง ( 1 วัน) 

65 100  6,500 6,500  

3 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 1,500  1,500 1,500  
4 ค่าของท่ีระลึก 1 700  700 700  

รวม (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 10,000  
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 4 
 

ชื่อกิจกรรม ศึกษาดูงาน 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งาน มาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูและบุคลากร โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนการด าเนินงาน 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
มี.ค. 61 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2 ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ ต.ค.61 –มี.ค.62  
3 ประเมินผลการด าเนินงาน มี.ค.62  
4 น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป มี.ค.62  

 
งบประมาณ จ านวน 100,000 บาท 
 
ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้ารับการ
อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
อย่างน้อย 50 ช่ัวโมงต่อปี 

ส า ร วจกา ร เ ข้ า รั บ ก า รอ บร ม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
 

แบบส ารวจการเข้ารับการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 
 
    ลงช่ือ..........................................................ผู้รับผิดชอบ 
         (นางภัทรียา  ชาวดร) 
            ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่  4 : ศึกษาดูงาน 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

ภาคเรียนที่ 
1 

ภาคเรียน
ท่ี 2 

1 ค่าพาหนะ (3 วัน) 1 คัน 16,000 - 48,000 48,000  
2 ค่าของท่ีระลึก 2 ชุด 2,000 - 4,000 4,000  
3 ค่าท่ีพัก (2 คืน) 50 คน 350 - 35,000 35,000  
4 ค่าอาหาร 50 คน 260 - 13,000 13,000  

รวม (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 100,000  
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 5 
 

ชื่อกิจกรรม จ้างวิทยากรเช่ียวชาญพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อน าวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษมาปฏิบัติงานสอนเฉพาะด้าน 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 วิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้าน 1 คน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนการด าเนินงาน มี.ค. 61 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2 ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ พ.ค.61 –มี.ค62  
3 ประเมินผลการด าเนินงาน มี.ค 62  
4 น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป มี.ค 62  

 
งบประมาณ จ านวน 48,000 บาท 
 
ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
นักเรียนโรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม ร้อยละ 90 มีความพึง
พอใจต่อการสอนของวิทยากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญพิเศษ ในระดับมาก
ขึ้นไป 

ส ารวจความพึงพอใจต่อการสอน
ของวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
พิเศษ 
 

แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการ
ส อ น ข อ ง วิ ท ย า ก ร ท่ี มี ค ว า ม
เช่ียวชาญพิเศษ 
 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ได้รับความรู้จากวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษ 

2. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม มีวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษมาปฏิบัติงานสอนเฉพาะด้าน 
 
 
    ลงช่ือ..........................................................ผู้รับผิดชอบ 
         (นางภัทรียา  ชาวดร) 
            ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่  5 : จ้างวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

ภาคเรียนที่ 
1 

ภาคเรียน
ท่ี 2 

1 ค่าจ้างวิทยากรเช่ียวชาญพิเศษ 1 คน 48,000 24,000 24,000 48,000  
รวม (สี่หม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 24,000 24,000 48,000  

 
 
 


