
แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2563 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
  แผนงาน / โครงการ  
 
 

จำนวนเงิน 

 เงิน
อุดหนุน
บำรุง

การศึกษา  

เงิน
กิจกรรม 
พัฒนา
ผู้เรียน 

 เงิน
รายได้
สถาน 
ศึกษา 

รวม โครงการ สำรองจ่าย รวม 

1,068,985.47 210,257.77 211134 1,490,377.24 1,468,508.77 21868.47 1,490,377.24 

 
1. โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ เงินอุดหนุน 163,500 บาท กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 210,257               

บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 373,757 บาท 
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ เงินงบ 
ประมาณ 

เงินนอกงบประ 
มาณ 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1 ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนักเรียน 

20,000   

2 พัฒนาทักษะการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

17,000   

3 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

2,000   

4 ส่งเสริมทักษะด้านกีฬา 3000 50000  
5 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

และอบายมุข 
10000   

6 โรงเรียนคุณธรรม  15000  
7 พัฒนาทักษะการใช้ ICT 10000   
8 ยกระดับคุณภาพการคิดคำนวณ

ทางคณิตศาสตร์โดยใช้แบบร่วมมือ 
7000   

9 ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
เขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ
(Cooperative Learning) 

8000   

10 ส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาไทย 6,000   



 
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ เงินงบ 
ประมาณ 

เงินนอกงบประ 
มาณ 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

11 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 6,000   
12 สู่โลกกว้างทางปัญญา ทัศนศึกษา

แหล่งเรียนรู้ 
 40,000  

13 เส้นทางดวงดาว ก้าวสู่ความสำเร็จ  6,000  
14 พัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการ

ลูกเสือและเนตรนารี 
 30,000  

15 พัฒนาทักษะอาชีพพ้ืนฐานและการ
มีงานทำ 

10,000   

16 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดนตรี-นาฏ
ศิลปพื้นบ้าน 

10,000   

17 เสริมสร้างศักยภาพครูสู่มืออาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 

   

18 การขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2563 

5,000   

19 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  69,257  
20 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วย

ทักษะทางสังคม 
12,000   

21 ส่งเสริมประชาธิปไตย 8,000   
22 พัฒนาระบบบริหารวิชาการ 40,000   
23 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

6,500   

24 ห้องสมุด 3D แหล่งเรียนรู้มีชีวิต 25,000   
25 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

เน้นการมีส่วนร่วม 
30,000   

 
  



 
 

  
       2. โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุน 420,000 บาท เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -               
บาท เงินนอกงบประมาณ – บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 420,000 บาท 
 
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

1 พัฒนาระบบบริหารกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

420,000   

 
 
3. โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล เงินอุดหนุน 128,567 บาท เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - บาท เงินนอก
งบประมาณ 261,134 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 389,701 บาท  
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ เงินงบ 
ประมาณ 

เงินนอกงบประ 
มาณ 

เงินอุด 
หนุน 

เงินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 1 จ้างครูและบุคลากรสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

105,567  211,134 

2 ระบบดูแลนักเรียน 5,000   
3 พัฒนาระบบกลุ่มบริหารงานบุคคล 8,000   
4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
10,000   

5 พัฒนาวิชาชีพครูโดยเครือข่ายชุมชน
โรงเรียนวิเชียรมาตุ2 บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  50,000 

  
  



 
 

 
 
    4. โครงการฝ่ายบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน 151,750 บาท เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - บาท เงินนอก
งบประมาณ - บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 151,750 บาท 
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1 พัฒนาระบบบริหารทั่วไป 7500   
2 พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา

(คณะกรรมการสถานศึกษา) 
2,000   

3 พัฒนาอาคารสถานที่และจัดบรรยากาศ
ในโรงเรียน 

100,000   

4 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วย ICT 32,550   
5 โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตาม

แนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า ฯ โรงเรียนวิเชียรมาต ุ2 จังหวัด
ตรัง 

  19,000 

6 ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุคุรุภัณฑ์ 120,000   
7 โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste 

School) 
2,000   

8 โรงเรียนพอเพียง 4,000   
 
ตารางสรุปกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

แผนงาน / 
โครงการ 

 
  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ ( บาท ) 
อุดหนุน เงิน

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินนอก
งบประ
มาณ 

1. 
คุณภาพผู้เรียน 

1. ยกระดับ
คุณภาพทางการ
ศึกษาของผู้เรียน 

1.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. มีผลการทดสอบระดับชาติ O-net 
เพ่ิมข้ึน 

20,000 - - 

2. พัฒนา
ความสามารถใน
การคิดอย่างเป็น
ระบบโดยใช้

1. ผู้เรียนทุกคนมีโครงงาน 1 โครงงาน/ปี
การศึกษา 

2,000  - 



 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

แผนงาน / 
โครงการ 

 
  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ ( บาท ) 
อุดหนุน เงิน

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินนอก
งบประ
มาณ 

โครงงานเป็น
ฐาน (PDCA) 
3. สถานศึกษาสี
ขาวปลอดยา
เสพติดและ
อบายมุข 

1. ผู้เรียนร้อยละ 93 มีภาวะโภชนาการ 
และมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 93 มีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งเสพ
ติดให้โทษและอบายมุข หลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสียงต่อความรุนแรง และปัญหาทางเพศอยู่
ในระดับดี ขึ้นไป 

10,000  - 

4. โรงเรียน
คุณธรรม 

ผู้เรียนร้อยละ 100  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

 15,000 - 

5. พัฒนาทักษะ
การใช้ ICT 

ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสร้างชิ้นงานได้คนละ 1 ชิ้น /
ภาคเรียน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

10,000  - 

6. ยกระดับ
คุณภาพการคิด
คำนวณทาง
คณิตศาสตร์โดย
ใช้แบบร่วมมือ 

ผู้เรียนร้อยละ 87 มีความสามารถในด้าน
การคิดคำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

7,000  - 

7. ส่งเสริม
ความสามารถใน
การอ่าน เขียน 
และการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
ด้วยรูปแบบการ
สอนแบบร่วมมือ 
(Cooperative 
Learning) 

ผู้เรียนร้อยละ 74 มีความสามารถใน การ
อ่านเขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

8,000  - 

8. ส่งเสริม
ศักยภาพทักษะ
ภาษาไทย 

ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความสามารถใน การ
อ่านเขียน และสื่อสารภาษาไทย อยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

6,000 - - 

9. ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 

ผู้เรียนร้อยละ 93 มีภาวะโภชนาการ และมี
น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 

6,000 - - 

10. สู่โลกกว้าง
ทางปัญญา ทัศน

ผู้เรียนร้อยละ 100  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

 40,000 - 



 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

แผนงาน / 
โครงการ 

 
  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ ( บาท ) 
อุดหนุน เงิน

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินนอก
งบประ
มาณ 

ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 
11. เส้นทางสู่
ดวงดาวก้าวสู่
ความสำเร็จ 

ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพคนละ 1 
อาชีพ/ปีการศึกษา 

 6,000 - 

12. พัฒนา
ผู้เรียนผ่าน
กระบวนการ
ลูกเสือและเนตร
นารี 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 93 มีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งเสพ
ติดให้โทษและอบายมุข หลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสียงต่อความรุนแรง และปัญหาทางเพศอยู่
ในระดับดี ขึ้นไป 
 

 30,000 - 

13. พัฒนา
ทักษะอาชีพ
พ้ืนฐานและการ
มีงานทำ 

ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพคนละ 1 
อาชีพ/ปีการศึกษา 

10,000 - - 

14. ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ดนตรี-นาฏศิลป
พ้ืนบ้าน 

ผู้เรียนร้อยละ 93 มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย การ
อนุรักษ์กลองยาว 

10000   

15. การ
ขับเคลื่อนการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 
“ป้องกันการ
ทุจริต” 
(โครงการ
โรงเรียนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 
2563  

1. ผู้เรียนร้อยละ 100  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 98 มีการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ด้วยกิจกรรมพหุวัฒนธรรมอยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป 
3. ผู้เรียนร้อยละ 93 มีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งเสพ
ติดให้โทษและอบายมุข หลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสียงต่อความรุนแรง และปัญหาทางเพศอยู่
ในระดับดี ขึ้นไป 

5,000   



 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

แผนงาน / 
โครงการ 

 
  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ ( บาท ) 
อุดหนุน เงิน

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินนอก
งบประ
มาณ 

16. ส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

ผู้เรียนร้อยละ 93 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ 
2 ขึ้นไป 

- 69,257 - 

17. พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ด้วยทักษะทาง
สังคม 

1. ผู้เรียนร้อยละ 93 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ 
2 ขึ้นไป 
 

12,000 - - 

18. ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 98 มีการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ด้วยกิจกรรมพหุวัฒนธรรมอยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป 

8,000   

19. ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 98 มีการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ด้วยกิจกรรมพหุวัฒนธรรมอยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 93 มีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งเสพ
ติดให้โทษและอบายมุข หลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสียงต่อความรุนแรง และปัญหาทางเพศอยู่
ในระดับดี ขึ้นไป 

5,000   

2. 
ด้านการบริหาร
และการจัดการ 

1. พัฒนาระบบ
บริหารวิชาการ 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และบริหาร
จัดการแบบ PDCA และใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

40,000 - - 

2.ปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษาและ
พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปีละ 1 ครั้ง ที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

6,500 - - 

3. ห้องสมุด3D
แหล่งเรียนรู้มี
ชีวิต 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

25,000 - - 
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4. พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในเน้นการมี
ส่วนร่วม 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และบริหาร
จัดการแบบ PDCA และใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

30,000 - - 

5. พัฒนาระบบ
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และบริหาร
จัดการแบบ PDCA และใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

420,000 - - 

6. จ้างครูและ
บุคลากร
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และบริหาร
จัดการแบบ PDCA และใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

105,567 - 211,134 

7. พัฒนาระบบ
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และบริหาร
จัดการแบบ PDCA และใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

8,000 - - 

8. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตาม
แผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) อย่างน้อย 
20 ชั่วโมงต่อปี 

10,000 - - 

9. พัฒนาระบบ
บริหารทั่วไป 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และบริหาร
จัดการแบบ PDCA และใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

7,500 - - 

10. พัฒนา
ระบบบริหาร
สถานศึกษา
(คณะกรรมการ
สถานศึกษา) 

การกำหนดมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ จากการมีส่วนร่วม
และความต้องการจากชุมชน ท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ และ
นโยบายต้นสังกัด 

2,000 - - 

11.ปรับปรุง
อาคารสถานที่
และจัด
บรรยากาศใน
โรงเรียน 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

100,000 - - 

12. เสริมสร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ด้วย ICT 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้
ทุกสาระการเรียนรู้ 

32,550 - - 
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13.เกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวัน
ตามแนว
พระราชดำริของ
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า
ฯ โรงเรียน
วิเชียรมาตุ 2 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- - 19,000 

14. ปรับปรุง
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

120,000 - - 

15. โรงเรียน
ปลอดขยะ 
(Zero Waste 
School) 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2,000 - - 

16. โรงเรียน
พอเพียง 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และบริหาร
จัดการแบบ PDCA และใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

4,000   

3. กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

1. พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้วิทยา
ศาตร์และ
เทคโนโลยี 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จัดการเรียนรู้แบบ Learning by Doing 
เรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริง และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ และการ
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

17,000 - - 

2. ส่งเสริม
ทักษะด้านกีฬา 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ active learning  และ 
จัดการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจริง (Learning 
by Doing) 

3,000 50,000 - 

3. เสริมสร้าง
ศักยภาพครูสู่มือ
อาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จัดการเรียนรู้แบบ Learning by Doing 
เรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริง และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ และการ
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
 2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

- - - 
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(Problem-Based Learning) และการ
สอนแบบร่วมมือ  
3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ จัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) ร่วมกับเทคนิค
การจัดการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 
4. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบ active Learning 
5. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาทุก
คน จัดการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจริง 
(Learning by Doing) 
6. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีทุกคน จัดการเรียนรู้เน้น
การปฏิบัติจริง (Learning by Doing) 
7. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์ จัดการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติ
จริง (Learning by Doing) 
8. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ active learning  และ 
จัดการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจริง (Learning 
by Doing) 
9. ครูร้อยละ 95 มีนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้คนละ 1 ชิ้น/ภาคเรียน  
10. ครูร้อยละ 100 นำสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  
 11. ครูร้อยละ 95 ใช้แหล่งเรียนรู้หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
 12. ครูทุกคน มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก 
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13. ครูร้อยละ 95 สร้างเครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุม
พัฒนาการทุกด้าน เหมาะสมกับเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนรู้ 

4. พัฒนาวิชาชีพ
ครูโดยเครือข่าย
ชุมชนโรงเรียน
วิเชียรมาตุ2 
บูรณาการหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ครูร้อยละ 95 มีนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้คนละ 1 ชิ้น/ภาคเรียน 
2. ครูร้อยละ 95 สร้างเครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลที่ครอบคลุมพัฒนาการ
ทุกด้าน เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ 
3. ครูร้อยละ 95 สร้างเครือข่ายชุมชน
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เพ่ือแก้ปัญหาของ
ผู้เรียนด้วยนวัตกรรม บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย
คนละ 50 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

- - 50,000 

 


