
138 กิจกรรมจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ เพ่ือให้ครูและ

บุคลำกรทำงกำร

ศึกษำทุกคนจัดท ำ

แผนกำรจัดกร

เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส ำคัญเพ่ือ

ประเมินผลกำรใช้

วิชาการ

139 งำนนิเทศภำยใน 18,600.00    18,600.00  เพ่ือให้ครูและ

บุคลำกรทำงกำร

ศึกษำมีกำร

แลกเปล่ียนเรียนรู้

เพ่ือพัฒนำและน ำ

ผลไปใช้ในกำร

จัดกำรเรียนกำร

สอนโดยใช้

วิชาการ

โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหาร ส ารองจ่าย Top up ค่าหนังสือ
ค่า

เคร่ืองแบบ

ค่าอุปกรณ์

การเรียน

ค่า

กิจกรรม

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณธรรมจริยธรรม ควำมรู้ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ทักษะกำรส่ือสำรภำษำต่ำงประเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศ

และมีสมรรถนะหลัก
เป้าประสงค์ท่ี 9 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ทักษะกำรส่ือสำรภำษำต่ำงประเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศและมีสมรรถนะหลัก
มาตรการ 12 ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสมรรถนะหลักประจ ำสำยงำน
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โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหาร ส ารองจ่าย Top up ค่าหนังสือ
ค่า

เคร่ืองแบบ

ค่าอุปกรณ์

การเรียน

ค่า

กิจกรรม

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณธรรมจริยธรรม ควำมรู้ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ทักษะกำรส่ือสำรภำษำต่ำงประเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศ

และมีสมรรถนะหลัก
เป้าประสงค์ท่ี 9 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ทักษะกำรส่ือสำรภำษำต่ำงประเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศและมีสมรรถนะหลัก
มาตรการ 12 ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสมรรถนะหลักประจ ำสำยงำน

140 จัดท ำ PSAR (ครู) เพ่ือให้ครูและ

บุคลำกรทำงกำร

ศึกษำทุกคน

รำยงำนผลกำร

ประเมินตนเอง

เพ่ือน ำข้อมูลไป

จัดท ำSARของ

วิชาการ

141 นิทรรศกำรเบญจำ-ปกำสัย 24,000.00    24,000.00 เพ่ือน ำไปใช้ใน

กำรพัฒนำ

หลักสูตรจัดกำร

เรียนรู้โดยกำร

น ำเสนอส่ือและ

นวัตกรรมและ

ผลงำนของ

สถำนศึกษำให้กับ

วิชาการ
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โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหาร ส ารองจ่าย Top up ค่าหนังสือ
ค่า

เคร่ืองแบบ

ค่าอุปกรณ์

การเรียน

ค่า

กิจกรรม

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณธรรมจริยธรรม ควำมรู้ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ทักษะกำรส่ือสำรภำษำต่ำงประเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศ

และมีสมรรถนะหลัก
เป้าประสงค์ท่ี 9 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ทักษะกำรส่ือสำรภำษำต่ำงประเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศและมีสมรรถนะหลัก
มาตรการ 12 ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสมรรถนะหลักประจ ำสำยงำน

142 กิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ PLC 4,038.00      4,038.00    ส่งเสริมและ

สนับสนุนครูและ

บุคลำกรทำงกำร

ศึกษำด้ำน

คุณธรรม 

จริยธรรมและ

งบประมาณ

143 ส่งสริมและพัฒนำตนเองในกำร

ประชุมสัมมนำศึกษำดูงำน

100,000.00  100,000.00  ส่งเสริมและ

สนับสนุนครูด้ำน

ควำมรู้ทักษะและ

กระบวนกำร

จัดกำรเรียนรู้

ทักษะกำรส่ือสำร

ภำษำต่ำงประเทศ

งบประมาณ
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โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหาร ส ารองจ่าย Top up ค่าหนังสือ
ค่า

เคร่ืองแบบ

ค่าอุปกรณ์

การเรียน

ค่า

กิจกรรม

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณธรรมจริยธรรม ควำมรู้ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ทักษะกำรส่ือสำรภำษำต่ำงประเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศ

และมีสมรรถนะหลัก
เป้าประสงค์ท่ี 9 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ทักษะกำรส่ือสำรภำษำต่ำงประเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศและมีสมรรถนะหลัก
มาตรการ 12 ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสมรรถนะหลักประจ ำสำยงำน

144 โครงกำรจัดกำรอบรมแนวทำงจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเพ่ือ

พัฒนำเป็น โรงเรียนต้นแบบ

35,430.00    35,430.00    เพ่ือพัฒนำองค์

ควำมรู้และ

แนวทำงในกำร

จัดกำรเรียนกำร

สอนตำมหลัก

ปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง

ให้แก่ครูและ

บุคลำกรเตรียม

ควำมพร้อมในกำร

วิชาการ

รวมท้ังส้ิน 182,068.00 22,638.00 24,000.00 135,430.00 -          -          -          -          -          
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