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ส่วนที่  3

แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ 2563
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.1 พัฒนา มฐ.1 1.1 โครงการพัฒนาการเรยีน  - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ 60,000 เม.ย. 63 - ภาษาไทย

ผลสัมฤทธิ์       การสอนภาษาไทย    พฒันาผู้เรียนใหม้ีความรู้และทกัษะที่ มี.ค. 64 วชิาการ

ทางวิชาการ  - กิจกรรมพฒันาการเรียน    จ าเปน็ตามหลักสูตรในกลุ่มสาระ

ของผู้เรยีน    การสอนภาษาไทย    การเรียนรู้ภาษาไทย

 - กิจกรรมวนัสุนทรภู่  - เพื่อฝึกนักเรียนใหส้ามารถวเิคราะห ์

   สังเคราะห ์สรุปความคิดรวบยอดอย่าง

   เปน็ระบบแบบองค์รวม

 - เพื่อฝึกนักเรียนใหภ้มูิใจในทอ้งถิ่นและ

   ความเปน็ไทย

 - เพื่อใหน้ักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 

   มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการ

 - เพื่อใหน้ักเรียนรู้จักใช้เวลาวา่งใหเ้กิด

   ประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับส่ิงเสพติด

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.1 พัฒนา มฐ.1 1.2 โครงการพัฒนาการเรยีน  - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ 45,000 ตลอดปี ภาษาต่าง

ผลสัมฤทธิ์      การสอนภาษาต่างประเทศ    พฒันาผู้เรียนใหม้ีความรู้และทกัษะที่ งบประมาณ ประเทศ

ทางวิชาการ  - พฒันาครูด้านการจัดการเรียนรู้    จ าเปน็ตามหลักสูตรในกลุ่มสาระ วชิาการ

ของผู้เรยีน  - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน    การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1.3 โครงการพัฒนาการเรยีน  - เพื่อใหผู้้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิท์าง 115,000 มี.ค. 63 - ศิลปะ

     กลุ่มสาระการเรยีนรูศิ้ลปะ    การเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์ มี.ค.-64 วชิาการ

 - เพื่อใหผู้้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ

   ส าคัญตามหลักสูตรเปน็ไปตามเกณ์

 - เพื่อใหผู้้เรียนมีความรู้  ความสามารถใน

   การคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ สามารถ

   อ่าน คิดวเิคราะห ์และเขียน

   เปน็ไปตามเกณฑ์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบกลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.1 พัฒนา มฐ.1 1.4 โครงการพัฒนาการเรยีน  - จัดการเรียนการสอนเพื่อใหผู้้เรียนมี 50,000 ตลอดปี คณิตศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์      การสอนคณติศาสตร์    ความรู้และทกัษะที่จ าเปน็ในสาระ งบประมาณ วชิาการ

ทางวิชาการ  - พฒันาครูด้านการจัดการเรียนรู้    การเรียนรู้คณิตศาสตร์

ของผู้เรยีน  - พฒันาและปรับปรุงหอ้งเรียน

 - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

1.5 โครงการพัฒนาการเรยีน  - ผู้เรียนมีความรู้ทกัษะที่จ าเปน็ตาม 97,500 ตลอดปี สุขศึกษาและ

      การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา    หลักสูตรวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา งบประมาณ พละศึกษา

 - พฒันาครูด้านการจัดการเรียนรู้  - เพื่อใหม้ีส่ืออุปกรณ์ในการจัดการเรียน วชิาการ

 - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน    การสอนอย่างเพยีงพอ

 - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ

   ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.1 พัฒนา มฐ.1 1.6 โครงการพัฒนาการเรยีน  - เพื่อพฒันาการจัดการเรียนการสอนใน 50,000 มี.ค. 63 - สังคมศึกษา

ผลสัมฤทธิ์      การสอนสังคมศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา มี.ค.-64 วชิาการ

ทางวิชาการ  - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน    และวฒันธรรม ใหผู้้เรียนมรผลสัมฤทธิ์

ของผู้เรยีน    ทางการเรียนสูงขั้น

 - เพื่อพฒันาสทอ่ อุปกรณ์ เอกสารประกอบ

   การจัดการเรียนการสอน

1.7 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอน  - เพื่อพฒันาผู้เรียนใหม้ีทกัษะในการท างาน 70,000 ตลอดปี การงานอาชีพ

     กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ    รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ งบประมาณ วชิาการ

     และเทคโนโลยี    ผู้อื่นได้

 - พฒันาครูด้านการจัดการเรียนรู้  - นักเรียนสามารถคิดวเิคราะห ์และมี

 - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน    ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการท างาน

 - ซ่อมแซมและจัดซ้ือวสัดุกลุ่มสาระฯ  - นักเรียนมีความรู้ทกัษะที่จ าเปน็ตาม

 - การแข่งขันศิลปหตัถกรรมนักเรียน    หลักสุตรการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

 - วดัและประเมินผลการเรียน    การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 - นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตตาม

   แนวปรัชญาเศรษฐกิจพเิพยีง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบกลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.1 พัฒนา มฐ.1 1.8 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอน  - เพื่อใหม้ีส่ือเทคโนดลยีใช้งานได้อย่าง 375,350 ตลอดปี คอมพวิเตอร์

ผลสัมฤทธิ์       คอมพิวเตอรแ์ละปรบัปรงุหอ้งเรยีน    พอเพยีง และมีประสิทธภิาพ งบประมาณ วชิาการ

ทางวิชาการ       คอมพิวเตอร์  - เพื่อใหน้ักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน

ของผู้เรยีน  - พฒันาระบบอิเตอร์เน็ต    ของนักเรียนสูงขึ้น

 - พฒันาส่ือเทคโนโลยี  - เพื่อปรับปรุงหอ้งคอมพวิเตอร์ที่เอื้อต่อ

 - ซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอร์และส่ือเทคโนโลยี    การเรียนรู้ของนักเรียน

 - ปรับปรุงหอ้งเรียนคอมพวิเตอร์

 - ปรับปรุงหอ้งเรียนปรับอากาศ

1.9 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอน  - จัดการเรียนการสอนเพื่อใหผู้้เรียนมี 97,000 ตลอดปี วทิยาศาสตร์

     วิทยาศาสตร์    ความรู้และทกัษะที่จ าเปน็ในสาระ งบประมาณ วชิาการ

 - พฒันาครูด้านการจัดการเรียนรู้    การเรียนรู้วทิยาศาสตร์

 - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.1 พัฒนา มฐ.1 1.10 โครงการส่งเสริมและพฒันา  - เพื่อสนับสนุนวสัดุ ส่ือ การบริหารจัดการ 300,000 196,857 ตลอดปี วชิาการ

ผลสัมฤทธิ์         งานวชิาการ    และการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การศึกษา

ทางวิชาการ  - ใหบ้ริการถ่ายเอกสาร  - เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์างวชิาการ

ของผู้เรยีน  - ใหบ้ริการส าเนาเอกสาร    ของผู้เรียน

 - ส าเนาข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค

 - ส าเนาหนังสือเรียน

 - ส าเนาส่ือบทเรียน

 - จัดหาอุปกรณ์การสอบกลางภาค/

   ปลายภาค

1.11 โครงการงานแนะแนวเพื่อการ  - เพื่อใหน้ักเรียน ได้ทดสอบความพร้อม 4,610 พ.ย.–ธ.ค. แนะแนว

       พฒันาคุณภาพผู้เรียน    ทางอาชีพ ท าใหท้ราบถึงความสนใจ 2563 วชิาการ

 - คนหาอาชีพใหน ใช่ตัวเรา    ความสามารถและความถนัดของตนเอง 

 - ประชาสัมพนัธผ์ลงานนักเรียน    เปน็แนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือ

 - รวมตัวอย่างแฟม้สะสมผลงาน    ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง

 - เพื่อใหน้ักเรียนได้รับข้อมูลสารสนเทศ

   ข่าวสาร ด้านการศึกษาและอาชีพ 

   เพื่อน าไปวางแผนศึกษาต่อและเลือก

   อาชีพที่เหมาะสม

จ านวนเงิน ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบกลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.1 พัฒนา มฐ.1 1.11 โครงการงานแนะแนวเพื่อการ  - เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะของอาชีพ

ผลสัมฤทธิ์        พฒันาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)    ต่างๆ เข้าใจเกี่ยวกับโลกการศึกษา อาชีพ 

ทางวิชาการ    การท างาน 

ของผู้เรยีน  - เพื่อใหน้ักเรียน มีโลกทศัน์ที่กวา้งด้าน

   การศึกษาและอาชีพที่กวา้งไกล ก่อใหเ้กิด 

   แรงบนัดาลใจในการพฒันาตนเองและ

   วางแผนการใช้ชีวติอย่างมีคุณค่า

1.12 โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว  - เพื่อใหบ้ริการค าแนะน า ค าปรึกษา 30,000 ตลอดปี แนะแนว

       ในสถานศึกษา    แก่ผู้เรียน งบประมาณ วชิาการ

 - พฒันาระบบงานแนะแนว  - เพื่อการแก้ไขปญัหาของผู้เรียน

 - พฒันา ปรับปรุงหอ้งแนะแนว

 - ด าเนินการเร่ืองทนุการศึกษาภายใน

   และภายนอกสถานศึกษา

 - ด าเนินการจัดสรรกองทนุใหกู้้ยืมเพื่อ

   การศึกษา (กยศ.) ผู้กู้ยืมรายใหม-่รายเก่า

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.1 พัฒนา มฐ.1 1.13 โครงการกีฬาสี  - เพื่อส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนมีสุขนิสัย 50,095 67,950 มี.ค. - ส.ค. สุขศึกษาและ

ผลสัมฤทธิ์  - การจัดกิจกรรมกีฬาสี     สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 2563 พละศึกษา

ทางวิชาการ  - การบริหารจัดคณะสีของนักเรียน  - เพื่อเปน็การเพิ่มศักยภาพทางด้านสุขภาพ วชิาการ

ของผู้เรยีน    ไปสู่ความเปน็เลิศทางการกีฬา

 - เพื่อใหน้ักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงมี

   ความตระหนักและปรับเปล่ียนพฤติกรรม

   การออกก าลังกายใหเ้ปน็วถิีชีวติที่ต่อเนื่อง

   ไปตลอดชีวติ

1.14 โครงการวันภาษาไทยแหง่ชาติ  - จัดกิจกรรมวนัภาษาไทยแหง่ชาติ 27,540 พ.ค. - ก.ย. ภาษาไทย

 - จัดแข่งขันทกัษะทางด้านภาษาไทย    เพื่อใหน้ักเรียนมีทกัษะในการแสวงหา 2563 วชิาการ

   ทกุระดับชั้น    ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ

 - จัดนิทรรศการแสดงผลงานครู - นักเรียน   พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.1 พัฒนา มฐ.1 1.15 โครงการจัดจ้างครตู่างชาติ  - เพื่อจัดหาบคุลากรทมีีความเชี่ยวชาญทาง 270,000 ตลอดปี ภาษาต่าง

ผลสัมฤทธิ์  - จัดหาบคุลากรครูผู้สอน    ภาษาอังกฤษ การศึกษา ประเทศ

ทางวิชาการ    ภาษาอังกฤษ 1 คน  - เพื่อใหผ้ลสัมฤทธิท์างการเรียน

ของผู้เรยีน    ภาษาอังกฤษสูงขึ้น

 - เพื่อใหน้ักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ

   ในการส่ือสารได้

มฐ.1 1.16 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ  - จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพือ่ 18,700 เม.ย. - ก.ย. ภาษาต่าง

         (English Camp)     ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 63 ประเทศ

 - จัดกิจกรรม ณ อุทยานประวติัศาสตร์     ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ

   สุโขทยั    ของผู้เรียน

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบกลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ มฐ.1 1.17 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง  - เพื่อพฒันานักเรียนทกุระดับชั้น ใหม้ีผล 30,000 20,000 ตลอดปี วชิาการ

ทางวิชาการ         การเรยีน    สัมฤทธิท์างการเรียนในวชิาต่างๆ การศึกษา

ของผู้เรยีน  - จัดสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์    ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

   ทางการเรียนใหก้ับนักเรียนชั้น ม.1-ม.6  - เพื่อสอนเสริมเติมความรู้นักเรียนระดับ

 - จัดกิจกรรมสอนเสริมจากวทิยากร    ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 และ 6 ใหม้ีผลสอบ

   ภายนอก ใหก้ับนักเรียน    O-NET ทกุกลุ่มสาระวชิาสูงขึ้น

 - กิจกรรมการสอนเสริมสัญจรจากศิษย์เก่า  - เพื่อพฒันาส่งเสริมนักเรียนทกุคนที่มี

 - กิจกรรมการสอนเสริมเพื่อส่งเสริมการ    ความรู้ความสามารถทางด้านวชิาการ

   ประกอบอาชีพ    สามารถแข่งขัน และสอบเข้าศึกษาต่อใน

 - กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ    ระดับสูงได้มากขึ้น

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ
เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ มฐ.1 1.18 โครงการพัฒนางานวิจัย  - เพือ่ส่งเสริมพัฒนากระบวนการวิจัย 2,000 เม.ย. - มี.ค. วชิาการ

ทางวิชาการ  - ส่งเสริมงานวจิัยในชั้นเรียน    ในชั้นเรียนของครูผู้สอน 63

ของผู้เรยีน  - ด านินกระบวนการวจิัยในกระบวน  - เพื่อพฒันากระบวนการเรียนการสอนโดย

   การเรียนการสอน    ใช้งานวจิัยในชั้นเรียน

มฐ.1 1.19 โครงการส่งเสรมิหอ้งเรยีนพิเศษ  - เพื่อใหผู้้เรียนมีความสามารถในการคิด 30,000 ตลอดปี วชิาการ

 - Open House    วเิคราะห ์คิดอย่างมีวจิารณญาณ อภปิราย การศึกษา

 - กวดวชิาเตรียมความพร้อมส าหรับ    และเปล่ียนความคิดเหน็ โดยใช้เหตุผล

   ศึกษาต่อในระดับมหาวทิยาลัย    ประกอบการติดสินใจและการแก้ปญัหา

 - ผู้เรียนมีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน เจตคติที่ดี

   พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น

   และการท างานหรืองานอาชีพ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบกลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ มฐ.1 1.20 วันส าคัญของกลุ่มสาระการเรยีนรู้  - เพือ่ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึง 27,540 เม.ย. - ก.พ. วชิาการ

ทางวิชาการ         ภาษาต่างประเทศ     ความสามารถ ความสนใจ แข่งขันทกัษะ 63

ของผู้เรยีน  - แข่งขันทกัษะต่าง ๆ     ทางภาษา

 - ชมนิทรรศการกลุ่มสาระฯภาษา  - เพื่อใหผู้้เรียนมีความคิดริเร่ิม  และ

   ต่างประเทศ การแสดงของผู้เรียน    สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภมูิใจ

 - เพื่อใหผู้้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้

   ความสามารถและความสนุกสนานร่ืนเริง

 - เพื่อใหผู้้เรียนสามารถแสวงหาความรู้

   ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพฒันา

   ตนเองอย่างต่อเนื่อง

 - เพื่อใหผู้้เรียนมีส่วนร่วมกับวฒันธรรม

   ประเพณีของเจ้าของภาษา 

จ านวนเงิน ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบกลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.2 พัฒนาและ 1.21 โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 1. เพื่อใหน้ักเรียนตระหนักรู้และเข้าใจ 5,000 กลุ่มงาน

และส่งเสรมิ    - จัดท าแผนพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ กิจการนักเรียน

คุณลักษณะอันพึง    - พัฒนาค่ายผู้น าเยาวชนด้าน คุณธรรม คุณค่าแหง่คุณธรรมความดอย่างเปน็ธรรมชาติ

ประสงค์ของ และค่ายยุวชนคนคุณธรรม สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภมูิใจในการ

ผู้เรียน    - โครงการคุณธรรม ท าความดี

   - ผลิตนวตักรรมสร้างสรรค์คนดี 2. เพื่อใหน้ักเรียนสาฃร้างเครือข่ายชุมชน

   - คืนคุณธรรมสู่หอ้งเรียน องค์กรแหง่คุณธรรม โดยขอความร่วมมือ

   - ครอบครัวคุณธรรม จากหน่อยงาน และองค์กรท างานด้าน

   - โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน คุณธรรมอย่างเปน็รูปธรรมชัดเจนและ

   - นิเทศ ก ากับ ติดตาม มีความต่อเนื่อง

   - จัดท าภาพยนตร์ส้ันโรงเรียนคุณธรรม

1.22 กิจกรรมวนัอาเซียน  - เพื่อพฒันาและเตรียมความพร้อมผู้เรียน 10,000 23,120 กลุ่มสาระฯ

 - จัดกิจกรรมวนัอาเซียน ร้อยละ 90 ในโรงเรียนใหม้ีความรู้พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ

ภาษาอาเซียนและสามารถส่ือสารพร้อมรับ

การเปล่ียนแปลงบริบทของสังคมในประชาคม

อาเซียน

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.2 พัฒนาและ 1.23 โครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 1. เพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มงาน

และส่งเสรมิ และค่านิยมที่พึงประสงค์ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย กิจการนักเรียน

คุณลักษณะอันพึง     1) กิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียม 2. เพื่อพฒันาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 6,500

ประสงค์ของ ประเพณีไทย ของนักเรียน

ผู้เรียน    - สานสายใสจากใจที่ปรึกษา 3. เพื่อสร้างความตระหนักและพมันานักเรียน

   - กิจกรรมไหวค้รู ใหม้ีคุณธรรมจริยธรรม รักขนบธรรมเนียม

    2) กิจกรรมส่งเสริมชาติ ศาสนา ประเพณ๊ไทย 11,000

พระมหากษตัริย์ 4. เพื่อส่งเสริมใหม้ีการด ารงชีวติที่ดี อย่าง

   - วนัพอ่แหง่ชาติ มีคุณภาพและยั่งยืน

   - วนัม่แหง่ชาติ

   - เฉลิมพพระเกียรติ ร.10

    3) ส่งเสริมและพฒันาคุณธรรมอันพงึ 21,000

ประสงค์

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 6,000

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.2 พัฒนาและ 1.24 โครงการปรับสภาพนักเรียนใหม่ 1. เพื่อศึกษาและเรียนรู้ส่วนงานต่างๆ 70,000 กลุ่มงาน

และส่งเสรมิ  - จัดท าเอกสารและคู่มือนักเรียน ของโรงเรียน กิจการนักเรียน

คุณลักษณะอันพึง 2. เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้เพื่อการ

ประสงค์ของ ด ารงชีวติในโรงเรียน

ผู้เรียน 3. เพื่ปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ

ได้

1.25 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ 1. ใหผู้้เรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 11,940 กลุ่มงาน

ประโยชน์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมิน

   - เตรียมตัวจิตอาสา พทุธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)

   - จัดกิจกรรมจิตอาสา ในข้อ 8 เร่ืองการมีจิตสาธารณะ

2. ใหผู้้เรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม

อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดล้อมใหย้ั่งยืน

3. เพื่อใหผู้้เรียนยอมรับฟงัความคิดเหน็ของ

ผู้อื่นและอย่างร่วมกันในสังคมได้อย่าง

มีความสุข

4. เพื่อใหผู้้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

มีร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.2 พัฒนาและ 1.26 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านปริมาณ 80,000 กลุ่มงานปกครอง

และส่งเสรมิ    - การเยี่ยมบา้นนักเรียน    - นักเรียนโรงเรีบนเมืองเชลียงทกุคน

คุณลักษณะอันพึง    - คัดกรอง/ดูแลช่วยเหลือ/ส่งเสริมนักเรียนด้านคุณภาพ

ประสงค์ของ    - เยี่ยมบา้นนักเรียนกรณีพเิศษ    - นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ได้รับการ

ผู้เรียน    - ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ดูแลช่วยเหลือ แก้ไข และพฒันา สามารถอยู่

   - อบรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง/กลุ่มมีปญัหา ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อยู่ในระดับ

   - การดูแลช่วยเหลือ/ส่งเสริมนักเรียน ดีขึ้นไป ร้อยละ 80

1.27 โครงการพฒันางานอนามัยโรงเรียน 1. เพื่อใหก้ารด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ 22,000 กลุ่มงาน

   - พฒันาเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ในการ นักเรียนเปน็ไปอย่างมีระบบและประสิทธภิาพ บริหารทั่วไป

ปฐมพยาบาล 2. เพื่อส่งเสริมใหโ้รงเรียน ผู้ปกครอง 

   - จัดซ้ือยาสามัญที่ใช้ปฐมพยาบาล ครูที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ

เบื้องต้น ชุมชน มีการร่วมมือดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดยผ่านกระบวนการท างานที่ชัดเจน

เปน็ระบบ และต่อเนื่อง

3. เพื่อใหไ้ด้รับการดูแลช่วยเหลือ และพฒันา

ใหเ้ปน็คนดี มีความสุข มีความสามารถตาม

ศักยภาพของตนเอง เพยีบพร้อมด้วย

คุณธรรมจริยธรรม และด ารงตนอยู่ในสังคม

อย่างมีความสุข

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.2 พัฒนาและ 1.28 โครงการเมืองเชลียงปลอดขะ (Zero - สร้างองค์ความรู้เกี่ยบกับการจัดการ 10,000 กลุ่มงาน

และส่งเสรมิ Waste School) ขยะในโรงเรียน บริหารทั่วไป

คุณลักษณะอันพึง    - สร้างองค์ความรู้ การจัดการขยะ - บรูณาการ การจัดการเรียนรู้เพื่อจัดการ

ประสงค์ของ    - ธนาคารขยะรีไซเคิล การคัดแยกขยะ

ผู้เรียน    -กิจกรรมทางวชิาการ - พฒันา/ส่งเสริมการจัดการขยะแบบมี

   - ผลส าเร็จที่ภาคภมูิใจ ส่วนร่วม ไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์

- ส่งเสริมความสะอาดภายในโรงเรียน

เพื่ออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.29 โครงการพฒันากิจกรรมการเรียน - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันา 5,000 กลุ่มงาน

การสอนชุมนุมนักศึกษาวชิาทหาร ผู้เรียนใหม้ีความรู้และทกัษะที่จ าเปน็ตาม วชิาการ

   - พฒันาครูด้านการจัดการเรียนรู้ หลักศุตรในกิจกรรมชุมนุมนักศึกษาวชิาทหาร

   - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.2 พัฒนาและ 1.30 กิจกรรมผู้บ าเพญ็ประโยชน์ 1. เพื่อใหน้ักเรียนกิจกรรมผู้บ าเพญ็ประโยชน์ 25,650 กลุ่มงาน

และส่งเสรมิ    - กิจกรรมค่ายพกัแรม มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึ วชิาการ

คุณลักษณะอันพึง    - กิจกรรมการเรียนการสอน ประสงค์

ประสงค์ของ 2. เพื่อใหน้ักเรียนกิจกรรมผู้บ าเพญ็ประโยชน์

ผู้เรียน มีสุขภาวะร่างกาย และลักษณะจิตสังคมที่ดี

3. เพื่อจัดหาส่ือการเรียนรู้และนวตักรรมให้

เพยีงพอต่อการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม

ผู้บ าเพญ็ประโยชน์

4. เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนเหน็ความส าคัญ

และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1.31 พฒันาการเรียนการสอนเนตรนารี 1. เพื่อใหน้ักเรียนกิจกรรมเนตรนารี 25,650 กลุ่มงานวชิาการ

   - กิจกรรมเนตรนารี ม. 1 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึ

   - กิจกรรมเนตรนารี ม. 2 ประสงค์

   - กิจกรรมเนตรนารี ม. 3 2. เพื่อใหน้ักเรียนกิจกรรมเนตรนารี

มีสุขภาวะร่างกาย และลักษณะจิตสังคมที่ดี

3. เพื่อจัดหาส่ือการเรียนรู้และนวตักรรมให้

เพยีงพอต่อการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม

เนตรนารี

4. เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนเหน็ความส าคัญ

และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.2 พัฒนาและ 1.32 โครงการสืบสานงาน TO BE 1. เพื่อพฒันาการใหบ้ริการศูนย์เพื่อนใจ 40,000 3,000 กลุ่มงาน

และส่งเสรมิ NUMBER  ONE ปกีารศึกษา 2563 "TO BE NUMBER ONE Friend Corner" บริหารทั่วไป

คุณลักษณะอันพึง    - พฒันาการบริหารงานศูนย์เพื่อนใจ และจัดกิจกรรมปรับทกุข์ สร้างสุข แก้ปญัหา

ประสงค์ของ    - เพื่อการสร้างพฒันาเครือข่าย พฒันา EQ แก่สมาชิกมีความพงึพอใจ

ผู้เรียน    - ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพสมาชิก 2. รณรงค์ปอ้งกันปญัหายาเสพติดทั้งในและ

   - โครงการใครติดยายกมือขึ้น นอกสถานศึกษา ชุมชนในเขตบริการ ใหรู้้จัก

หลีกเล่ียงและแก้ไขใหน้ักเรียนที่เสพ ลด ละ 

เลิกได้

3. เพื่อส่งเสริมและใหโ้อกาสนักเรียนแสดง

ความสามารถในด้านต่างๆ ตามความสนใจ

และความถนัดของตนเอง พร้อมประชา

สัมพนัธค์วามสามารถของนักเรียนทั้งในและ

นอกสถานศึกษา

4. เพื่อใหน้ักเรียนมีความตระหนัก ใส่ใจ

สุภาพกาย สุขภาพจิต เหน็คุณค่าของตนเอง

ผู้อื่นและมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น

5. เพื่อพฒันาและสร้างนักเรียนแกนน า

TO BE NUMBER ONE 

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.2 พัฒนาและ 1.33 โครงการอบรมจรวดขวดน้ า 1. เพื่อจัดกิจกรรมจรวดขวดน้ าใหก้ับนักเรียน 5,000 กลุ่มสาระฯ

และส่งเสรมิ ที่มีความสนใจในกิจกรรม วทิยาศาสตร์ฯ

คุณลักษณะอันพึง 2. เพื่อพมันาผู้เข้ารับการอบรมใหม้ีทกัษะ

ประสงค์ของ ความรู้ ความสามารถคิดอย่างมีระบบ คิด

ผู้เรียน สร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมีสติ

สมเหตุผล

1.34 โครงการเข้าค่ายพทุธบตุร 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมโดยน าหลัก 25,710 กลุ่มสาระฯ

   - กิจกรรมนั่งสมาธแิละธรรมะประจ าวนั ค าส่ังสอนขององค์พระสัมมาสัมพทุธเจ้ามา กลุ่มสังคมศึกษาฯ

เปน็แนวทางในการด าเนินชีวติที่มีประสิทธภิาพ

2. นักเรียนมีค่านิยมและพฒันาจิตส านึกที่ดี

งามในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง และ

สังคม

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.2 พฒันาและ 1.35 โครงการค่ายเยาวชนนักเขียน 1. เพื่อฝึกนักเรียนสามารถวเิคราะห์ 12,920 กลุ่มสาระฯ

และส่งเสริม   - จัดท าเอกสารประกอบการจัดค่าย สังเคราะห ์สรุปความคิดรวบยอดอย่างเปน็ระบบ ภาษาไทย

คุณลักษณะอันพงึ   - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน แบบองค์รวม

ประสงค์ของ นักเขียน 2. เพื่อฝึกนักเรียนมีภมูิใจในทอ้งถิ่น

ผู้เรียน และความเปน็ไทย

3. เพื่อฝึกนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์

มองโลกในแง่ดีและมีจิตนาการ

1.36 โครงการหอ้งเรียนสีขาว 1. เพื่อใหน้ักเรียนรู้จักปอ้งกันตัวเองจาก 10,000 กลุ่มงานปกครอง

กิจกรรมที่ 1 โครงการหอ้งเรียนสีขาว ส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงจากสภาวะ

   - จัดรายการออกเสียงตามสาย ที่เส่ียงต่อความรุนแรงโรคภยั อุบติัเหตุ

   - จัดการเดินรณรงค์และจัดนิทรรศการ และปญัหาทางเพศ

   - ใหค้วามรู้การปอ้งกันยาเสพติด โทษทาง

กฎหมาย

   - ตรวจปสัสาวะ

   - จัดสถานที่บ าบดั

   - ตรวจค้นและปอ้งกันมิใหน้ักเรียนน าส่ือ

ลามกอนาจารเข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา

   - กิจกรรมด้านการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา

การทะเลาะววิาทในสถานศึกษา

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.2 พฒันาและ 1.36 โครงการหอ้งเรียนสีขาว 1. เพื่อใหน้ักเรียนรู้จักปอ้งกันตัวเองจาก

และส่งเสริม    - จัดกิจกรรมนักเรียนใหค้รวบคลุมต่ังแต่ ส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงจากสภาวะ

คุณลักษณะอันพงึ การก าหนดระเบยีบ วนิัย กิจกรรมแนะแนว ที่เส่ียงต่อความรุนแรงโรคภยั อุบติัเหตุ

ประสงค์ของ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมบ าเพญ็และปญัหาทางเพศ

ผู้เรียน ประโยชน์

   - ประสานกับฝ่ายต ารวจ ใหม้าตรการเฉียบขาด

ในการลงโทษนักเรียน ที่ฝ่าฝืนในชั้นกระท า

ผิดกฎหมาย

1.37 โครงการพฒันาคณะกรรมการนักเรียน1. เพื่อส่งเสริมและพฒันาคณะกรรมการ 10,000 กลุ่มงานกิจการ

   - อบรมคณะกรรมการนักเรียนและศึกษา นักเรียน ใหม้ีทกัษะในการท างาน และ

ดูงาน ปกีารศึกษา 2563 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้

   - กิจกรรมตามนโยบายคณะกรรมการ 2. เพื่อส่งเสริมความเปน็ประชาธปิไตยใน

นักเรียน ปกีารศึกษา 2563 โรงเรียน

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.2 พฒันาและ 1.38 ส่งเสริมประชาธปิไตยและพฒันา 1. เพื่อส่งเสริมและพฒันาคณะกรรมการ 30,000 กลุ่มงานกิจการ

และส่งเสริม คณะกรรมการนักเรียน นักเรียน ใหม้ีทกัษะในการท างาน และ

คุณลักษณะอันพงึ    - กิจกรรมส่งเสริมประชาธปิไตย สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้

ประสงค์ของ    - กิจกรรมอบรมแกนน าคณะกรรมการ 2. เพื่อส่งเสริมความเปน็ประชาธปิไตยใน

ผู้เรียน นักเรียนและศึกษาดูงาน ปกีารศึกษา 2563 โรงเรียน

   - กิจกรรมตามนโยบายคณะกรรมการ

นักเรียน ปกีารศึกษา 2563

1.39 ถวายเทยีนจ าน าพรรษา 1. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ 13,650 กลุ่มงานปกครอง

   - ถวายเทยีนจ าน าพรรษา ประสงค์ มีพฤติกรรมเปน็ผู้ที่มีคุณธรรม

   - กิจกรรมจิตอาสา จริยธรรม และจิตส านึกตามสถานศึกษา

   - กิจกรรมอื่นๆ ก าหนด

2. เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความภมูิใจใน

ทอ้งถิ่น เหน็คุณค่าของความเปน็ไทย และ

ปฏบิติักิจกรรมจิตอาสา "เราท าความดี

ด้วยหวัใจ" ด้วยความเต็มใจ

3. เพื่อด ารงรักษาไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรม

ประเพณีอันดีงามของทอ้งถิ่น ที่สืบต่อกัน

มายาวนานต้ังแต่โบราณกาล

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.2 พฒันาและ 1.40 ชุวชนรักการอ่าน 1. เพื่อใหน้ักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ 9,170 นางพวงเพชร

และส่งเสริม    - จัดอบรมนักเรียนในโครงการ ของการอ่านและการเรียนรู้ แก้วเกต

คุณลักษณะอันพงึ 2. เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน กการค้นควา้ งานหอ้งสมุด

ประสงค์ของ แสวงงหาความรู้ด้วยตนเองจากหอ้งสมุด

ผู้เรียน แหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆ รอบตัว

3. เพื่อส่งเสริมนักเรียยนรู้จักวธิกีารผลิต

ส่ือส่งเสริมการอ่านและเปน็พื้นฐานทางการ

เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

4. เพื่อส่งเสริมความเปน็ผู้น าและสร้างความ

สัมพนัธอ์ันดีระหวา่งเพื่อนในการเรียนรู้

ร่วมกัน

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.2 พฒันาและ 1.41 พฒันาทรัพยากรหอ้งสมุด 1. เพื่อจัดซ้ือและจัดหาวสัดุสารนิเทศประเภท 5,000 งานหอ้งสมุด

และส่งเสริม    - จัดซ้ือวสัดุสารนิเทศ ส่ือส่ิงพมิพแ์ละส่ือทศันวสัดุ ใหเ้พยีงพอกับ

คุณลักษณะอันพงึ    - จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้หอ้งสมุด ความต้องการของนักเรียน ครูอาจารย์

ประสงค์ของ และผู้ใหบ้ริการ

ผู้เรียน 2. เพื่อพฒันาและปรับปรุงวสัดุสารนิเทศ

ประเภทส่ือส่ิงพมิพแ์ละส่ือทศันวสัดุ ใหม้ี

ความทนัสมัย

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมหอ้งสมุดตามความสนใจ

มีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน เพื่อพมันา

คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.2 พฒันาและ 1.42 โครงการพมันาการจัดกิจกรรม 1. เพื่อพฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 71,250 กลุ่มงานประเมิน

และส่งเสริม ค่ายพกัแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมอยู่ค่ายพกัแรม

คุณลักษณะอันพงึ    - จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพกัแรม พกัรมของ ใหม้ีความรู้และทกัษะที่จ าเปน็ตามหลักสูตร

ประสงค์ของ การอยู่ค่ายแต่ละระดับชั้น 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ

ผู้เรียน ม.1 เดินทางไกลและเข้าฐานท ากิจกรรม ณ คุณลักษณะอันพงึประสงค์ ใหก้ับลูกเสือ

อุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลัย 1 วนั สามัญรุ่นใหญ่

ม.2 เข้าค่ายพกัแรม 2 คืน 3 วนั 3. เพื่อใหลู้กเสือสามัญรุ่นใหญ่เรียนรู้กาอยู่

ม.3 ท ากิจกรรมค่ายลูกเสือรามค าแหง ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่าง

ของแต่ละบคุคล

4. เพื่อใหลู้กเสือสามัญรุ่นใหญ่มีสุขภาวะกาย

อารมณ์ สังคม สติปญัญา เหมาะสมตามวยั

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.2 พฒันาและ 1.43 โครงการพฒันากิจกรรมยุวกาชาด 1. เพื่อใหผู้้เรียนมีความรู้และทกัษะที่จ าเปน็ 25,650 กลุ่มงานประเมิน

และส่งเสริม โรงเรียนเมืองเชลียง ต่อหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด

คุณลักษณะอันพงึ    - จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพกัแรม 2. เพื่อใหค้รูและนักเรียนมีส่ือการเรียนรู้

ประสงค์ของ ม.1 จัดกิจกรรมการท าอาหารส าหรับ ทกุระดับชั้น

ผู้เรียน อยู่ค่ายพกัแรม 1 วนั 3. เพื่อใหผู้้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ม.2 เข้าค่ายพกัแรม 2 คืน 3 วนั ณ ค่านิยมที่พงึประสงค์ตามสถานศึกษาก าหนด

โรงเรียนเมืองเชลียง 4. เพื่อใหผู้้เรียนยอมรับความแตกต่างขอ

ม.3 ปฏบิติักิจกรรมค่ายลูกเสือรามค าแหง แต่ละบคุคลและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง

   - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความสุข

5. เพื่อใหผู้้เรียนมีสุขภาพจิตดี ร่างกาย

สมบรูณ์แข็งแรง เหมาะสมกับช่วงวยั

1.44 โครงการเข้าค่ายพกัแรมลูกเสือฯ 1. เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 10,000 นางจุฑารัตน์

เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพญ็ประโยชน์ ตามหลักสูตร ขอสุข

   - กิจกรรมเตรียมความพร้อมการอยู่ 2. เพื่อใหน้ักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและ งานกิจกรรม

ค่ายพกัแรม กตัญญูกตเวทต่ีอผู้มีพระคุณ พฒันาคุณภาพ

   - จัดค่ายพกัแรม 3. เพื่อใหน้ักเรียนยอมรับความคิดและ ผู้เรียน

วฒันธรรมที่แตกต่างอยู่ร่วมกันได้ด้วยความ

เข้าใจที่ถูกต้องมีการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์

4. เพื่อใหน้ักเรียนมีความภมูิใจในทอ้งถิ่น

และความเปน็ไทย

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.2 พฒันาและ 1.45 สงเสริมความปลอดภยัและวนิัย 1. เพื่ออบรมใหเ้ยาวชน เกิดความรู้ความ 15,000 10,000 กลุ่มงาน

และส่งเสริม จราจรในสถานศึกษา ตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับการปอ้งกัน ปกครอง

คุณลักษณะอันพงึ อุบติัเหตุและกฎหมายจราจร มารยาทใน

ประสงค์ของ การขับขี่และรู้จักวธิกีารปอ้งกันตัวเองขณะ

ผู้เรียน ขับขี่ยานพาหนะ

2. เพื่อก าหนดใหส้ถานศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการฯ จัดเปน็เขตสวมหมวก และ

คาดเข็มขัดนิรภยั

3. เพื่อสร้างแกนน านักเรียนในการรณรงค์ 

ประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกับการปอ้งกันควบคุม

อุบติัเหตุและจราจร

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1.2 พฒันาและ 1.46 โครงการพฒันาอนามัยโรงเรียน 1. ใหผู้้เรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 22,000 กลุ่มงานบริการ

และส่งเสริม    - พฒันาเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ใน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คุณลักษณะอันพงึ การปฐมพยาบาล พทุธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)

ประสงค์ของ    - จัดซ้ือยาสามัญที่ใช้ปฐมพยาบาล ในข้อ 8 เร่ืองการมีจิตสาธารณะ

ผู้เรียน เบื้องต้น 2. ใหผู้้เรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม

อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดล้อมใหย้ั่งยืน

3. เพื่อใหผู้้เรียนยอมรับฟงัความคิดเหน็ของ

ผู้อื่นและอย่างร่วมกันในสังคมได้อย่าง

มีความสุข

4. เพื่อใหผู้้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

มีร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 2 สนับสนุนและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมคุีณภาพ
หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

2.1 ก าหนด มฐ.2 2.1 โครงการพฒันางานสารสนเทศ จัดระบบสารสนเทศและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 10,000 ตลอดปกีาร กิจการนักเรียน

เปา้หมาย 2.2 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพ ศึกษา

วิสัยทศัน์ 2.6  - จัดท าข้อมูลสารสนเทศ หนังสือรับ/ การบริหารจัดการกิจการนักเรียน

และพันธกิจ หนังสือส่งของกลุ่มงานกิจการนักเรียน

ของสถานศึกษา  - จัดท าข้อมูลนักเรียนกลุ่มเส่ียง

ชัดเจน  /กลุ่มมีปญัหา

 - เฝ้าระวงัพฤติกรรมนักเรียนภายในโรงเรียน
มฐ.2 2.2 โครงการส่งเสริมประสิทธภิาพ - โรงเรียนมีแผนปฏบิติัการประจ าปี

2.1 วางแผนพฒันาโรงเรียนและจัดท า - มีการน าแผนพฒันาโรงเรียน แผนปฏบิติัการ

2.2 สารสนเทศ ประจ าปไีปใช้อย่างมีประสิทธภิาพ และ

2.4     2.2.1พฒันาระบบงานในงานส านักงาน เกิดประสิทธผิล 8,000 ตลอดปกีาร แผนงานฯ

กลุ่มแผนงานและประกันคุณภาพ - โรงเรียนมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา

    2.2.2 งานวางแผนพฒันาโรงเรียน อย่างเปน็ระบบครอบคลุมและทนั 9,000

     - จัดท าแผนปฏบิติัการประจ าปี ต่อการใช้งาน

     - จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา - โรงเรียนมีการประเมินผลการด าเนินงาน

     - จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่จ าเปน็ (DMCและน าผลการประเมินมาชั้ฒนาโรงเรียน 4,000

EMIS, EME, EFA, SESA, M-OBEC,EMES อย่างต่อเนื่อง

CCT E-report สารสนเทศอื่นๆ 

 

กลยุทธ์หลัก 2 สนับสนุนและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมคุีณภาพ

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

2.1 ก าหนด มฐ.2 2.3 โครงการพฒันางานการเงิน 15,000 ตลอดปกีาร การเงินและ

เปา้หมาย 2.2  - ใหบ้ริการด้านการเงินตามที่ได้รับอนุมัติ - เพื่อบริหารจัดการงานการเงินใหบ้รรลุตาม ศึกษา พสัดุ

วิสัยทศัน์ 2.6  - จัดท าบยัชีรับ-จ่าย แยกประเภทตาม เปา้หมายที่ก าหนดไวใ้นแผนปฏบิติัการ

และพันธกิจ ระเบยีบกระทรวงการคลัง ประจ าปี

ของสถานศึกษา - ตรวจสอบประจ าปี - เพื่อพฒันางานการเงินใหม้ีประสิทธภิาพ

ชัดเจน - จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน - เพื่อใหก้ารเบกิจ่ายเปน็ไปตามระเบยีบ

ของทางราชการ

มฐ.2 2.4 โครงการพฒันางานพสัดุและทรัพย์สิน 15,000 ตลอดปกีาร การเงินและ

2.1  - ใหบ้ริการจัดซ้ือ- จัดจ้างตามที่ได้รับอนุมัติ- เพื่อบริหารจัดการระบบงานพสัดุและสินทรัพย์ ศึกษา พสัดุ

- จัดท ารายงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ใหบ้รรลุตามเปา้หมายที่ก าหนดไวใ้นแผน

- จัดท าทะเบี่ยนคุมพสัดุตามระเบยีบส านัก ปฏบิติัการประจ าปี

นายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัดุ - เพื่อพฒันาระบบงานพสัดุและสินทรัพย์

- ตรวจสอบ จ าหน่าย ครุภณัฑ์ประจ าปี ใหม้ีประสิทธภิาพ

-จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน - เพื่อใหก้ารเบกิจ่ายเงินเปน็ไปตามระเบยีบ

ของทางราชการ

- เพื่อใหก้ารปฏบิติังานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง

การจ าหน่ายและลงทะเบยีนพสัดุ ครุภณัฑ์

เปน็ไปอย่างถูกต้องตามระเบยีบของทาง

ราชการ

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 2 สนับสนุนและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมคุีณภาพ
หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

วางแผนพัฒนา มฐ.2 2.5 โครงการพฒันาส านักงานกลุ่มงาน 50,000 พ.ค.2563- งานธรุการ

คุณภารจัดการ 2.2 ธรุการ เม.ย.2564

ศึกษาของสถาน 2.6 - ลงทะเบยีนรับ ส่ง เอกสารและหนังสือ - เพื่อใหบ้คุลากรที่ปฏบิติังานในกลุ่มงานธรุการ

ศึกษา ราชการ มีวสัดุ ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏบิติังาน

- ตอบโต้หนังสือราชการ รวดเร็ว พอเพยีง และมีประสิทธภิาพ

- การเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ ท างานเปน็ระบบ

รวมทั้งการบริการงานพมิพ ์งานถ่ายเอกสาร - เพื่อใหบ้คุลากรงานสารบรรณและงานอื่น

งานค้นหาเอกสารทางราชการ ในหอ้งกลุ่มงานธรุการได้ใช้ข้อมูลสารนเทศ

- ปรับปรุงซ่อมแซม วสัดุ ครุภณัฑ์ส านักงาน ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธภิาพ 

และประสิทธผิล ถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน

สมบรูณ์ และเปน็ปจัจุบนั

- เพื่อใหบ้คุลากรทกุฝ่าย ได้ใช้บริการสืบค้น

ข้อมูล ติดต่องานสะดวก รวดเร็วด้วย

ความพงึพอใจ

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 2 สนับสนุนและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมคุีณภาพ
หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

2.2 วางแผนพัฒนา มฐ.2 2.6 โครงการพฒันาและปรับปรุงหอ้งสมุด - เพื่อพฒันาและปรับปรุงระบบบริหาร 40,000 ตลอดปกีาร หวัหน้างาน

คุณภารจัดการ 2.5 - ปรับปรุงบรรยากาศหอ้งสมุด จัดการทรัพยากรสารสนเทศในหอ้งสมุด ศึกษา หอ้งสมุด

ศึกษาของสถาน 2.6 จัดนิทรรศการ มุมส่งเสริมการอ่าน ใหท้นัสมัยและพฒันามุมต่างๆ ภายใน

ศึกษา ใหน้ักเรียนศึกษาค้นควา้ หอ้งสมุดใหพ้ร้อมแก่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการ

- ดูแลรักษาซ่อมแซมวสุดุครุภณัฑ์หอ้งสมุด อยู่เสมอ

เพื่อความพร้อมในการใหบ้ริการแก่ผู้เรียน - เพื่อใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แก่ผู้เรียนที่หลากหลายและเพยีงพอต่อการ

เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

- เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและสร้างนิสัย

รักการอ่านอย่างยั่งยืน

มฐ.2 2.7 โครงการงานบคุคลและอัตราก าลัง - เพื่อใหโ้รงเรียนมีจ านวนบคุลากรเพยีงพอ 2,084,640 ตลอดปกีาร กลุ่มงาน

2.1  -ศึกษาเกณฑ์อัตราก าลังความต้องการ เหมาะสมตามเกณฑ์ของส านักงานคณะ ศึกษา บคุคล

อัตราก าลัง กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงาน

 -ประชุม วเิคราะหอ์ัตราความต้องการ - เพื่อใหก้ลุ่มบริหารงานในโรงเรียนมีจ านวน วชิาการ

อัตราก าลัง บคุลากรที่เหมาะสมปฏบิติัหน้าที่อย่างมี กลุ่มงาน

 -จัดท าแผนความต้องการอัตราก าลังและ ประสิทธภิาพและเกิดประสิทธผล บริหารทั่วไป

เสนอขออนุมัติจ้าง

 -ด าเนินการจ้างตามระเบยีบของทาง

ราชการ

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 2 สนับสนุนและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมคุีณภาพ
หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

วางแผนพัฒนา มฐ.2 2.8 โครงการพฒันาส านักงานกลุ่มงาน - เพื่อใหก้ารบริหารจัดการบคุลากรในโรงเรียนมีประสิทธภิาพ ตามบทบาทหน้าที่30,000 ตลอดปกีาร กลุ่มงาน

คุณภารจัดการ 2.1 บคุคล มีประสิทธภิาพ ตามบทบาทหน้าที่ ศึกษา บคุคล

ศึกษาของสถาน 2.2  -รับ-ส่ง หนังสือราชการจากงานธรุการ - ขัดท าข้อมูลสารสนเทศของุคลากร

ศึกษา  -จัดระบบเอกสารส านักงานเปน็หมวดหมู่ ในโรงเรียน

 -ใหบ้ริการข้อมูลเกี่ยวกับงานบคุคล

 -หลักฐานการปฏบิติัราชการ

 -จัดท ารายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน

มฐ.2 2.9 โครงการพฒันาศูนย์การเรียนภาษา - เพื่อส่งเสริมใหศู้นย์การเรียนภาษา 13,000 ตลอดปกีาร กลุ่มสาระฯ

2.5 ต่างประเทศ ต่างประเทศมีส่ิงอ านวยความสะดวก ศึกษา ภาษาต่าง

 -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พอเพยีง อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งาน ประเทศ

 -มอบหมายงานผู้รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

 -ตรวจเช็คอุปกรณ์และครุภณัฑ์และซ่อม

แซมใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้

 -ประเมินผล สรุป รายงานผล

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 2 สนับสนุนและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมคุีณภาพ
หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

วางแผนพัฒนา มฐ.2 2.10 โครงการพฒันาส านักงานกลุ่ม - เพื่อมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 23,000 ตลอดปกีาร กลุ่มงาน

คุณภารจัดการ บริหารวชิาการ และประสิทธภิาพ ศึกษา วชิาการ

ศึกษาของสถาน - ส่งเสริมระบบการดเนินงาน จัดหาวสัดุ - เพื่อจัดระบบเทคโนโ,ยีสารสนเทศใน

ศึกษา อุปกรณ์ส านักงาน การสนับสนุนการบริหารจัดการและ

- จัดท าเอกสารวชิาการ การเรียนรู้ที่เหมาะสม

- จัดท าบริการข้อมูลสารสนเทศ

- ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในส านักงาน

มฐ.2 2.11 โครงการพฒันาหลักสูตรสถาน - เพื่อใหโ้รงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา 4,000 ตลอดปกีาร กลุ่มงาน

2.2 ศึกษา ที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ศึกษา วชิาการ

2.3 -  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และทอ้งถิ่น

- ประชุมเชิงปฏบิติัการปรับปรุงหลักสูตร - เพื่อใหโ้รงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนภาคภมูิใจในศิลป

- ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 8 กลุ่มสาระฯวฒันธรรม ประเพณี อาชีพ ในทอ้งถิ่น

- ใช้หลักสูตร ของตัวเอง

- ติดตามการใช้หลักสูตร

- ประเมินผลติดตามการใช้หลักสูตร

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 2 สนับสนุนและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมคุีณภาพ
หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

วางแผนพัฒนา มฐ.2 2.12 โครงการส่งเสริมพฒันาบคุลากร - เพื่อใหบ้คุลากรในโรงเรียนได้รับการพฒันา 364,752 ตลอดปกีาร กลุ่มงาน

คุณภารจัดการ 2.2  -การประชุมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตนเองใหม้ีสมรรถนะเหมาะสมกับบทบาท ศึกษา บคุคล

ศึกษาของสถาน และน าเสนอผลงาน หน้าที่

ศึกษา  -ส่งเสริมประสิทธภิาพการปฏบิติังาน - เพื่อส่งเสริมประสิทธภิาพคุลากรในการ

ความรักสามัคคีในหมู่คณะ ปฏบิติังาน ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

 -ประเมิน/สรุป/รายงานผล

มฐง2 2.13 โครงการงานประชาสัมพนัธ์ - ประชาสัมพนัธก์ิจกรรมด้านการเรียน 38,014 ตลอดปกีาร งานประชา

2.2 - จัดท าปฏทินิปฏบิติัการ การสอนและกิจกรรมงานพเิศษต่างๆ เช่น ศึกษา สัมพนัธ์

2.3 - จัดท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ ตกแต่งสถานที่วนัคัญต่างๆ แผ่นพบั วารสาร 

- จัดท าวารสารโรงเรียน 2 คร้ัง ใหแ้ก่นักเรียน บคุลากรภายในโงเรียน

- ตกแต่งสถานที่วนัส าคัญของชาติ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและชุมชน

- ตกแต่งสถานที่ในวนัส าคัญตามประเพณี

- จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธว์นัส าคัญต่างๆ

- ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงาน

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 2 สนับสนุนและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมคุีณภาพ
หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

ส่งเสรมิใหค้ณะ มฐ.2 2.14 โครงการพฒันางานทะเบยีน - เพื่อจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ งาน 10,000 ตลอดปี กลุ่มงาน
กรรมการสถาน 2.2 - จัดท าบตัรนักเรียน ทะเบยีนได้เปน็ระบบ การศึกษา วิชาการ

ศึกษา ผู้ปกครอง - จัดท าเอกสารงานทะเบยีน ปพ. ประเภท - ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพฒันา

และชุมชน ปฏบิตัิ ต่างๆ คุณภาพการศึกษา

งานตามบทบาท - กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ

หน้าที่ใหเ้กิด

ประสิทธิภาพและ  2.15 โครงการพัฒนาคณะกรรมการ - คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง 10,000 ตลอดปกีาร กลุ่มงาน

ประสิทธิผล สถานศึกษา งานสมาคมและภาคี 4 ฝ่าย ชุมชน ปฏบิติัตามหน้าที่อย่างมีประสิทธภิาพ ศึกษา บริหารทั่วไป

 -งานบริการและสร้างความสัมพนัธ์ และเกิดประสิทธผิล

ระหวา่งโรงเรียนกับชุมชน - เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมระหวา่ง

 -งานพฒันาและสนับสนุนชุมชน โรงเรียน กับชุมชน และภาคีเครือข่าย

 -งานภาคี 4 ฝ่าย

 -งานคณะกรรมการสถานศึกษา

 -งานประเมินชุมชน

 -ประเมินผล สรุปและรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 2 สนับสนุนและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมคุีณภาพ
หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

ส่งเสรมิใหค้ณะ มฐ.2 2.16 โครงการพฒันาหอ้งเรียนอาคาร 5 133,000 ตลอดปี กลุ่มงาน

กรรมการสถาน 2.5 ใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การศึกษา บริการ

ศึกษาและชุมชน - ตัดต้ังพดัลมในหอ้งเรียน หอ้งเรียนพเิศษ

ปฏบิตัิงานตาม หอ้งบริการต่างๆ 

บทบาทหน้าที่อย่าง

มีประสิทธิภาพ มฐ.2 2.17 ไกด์น้อยโรงเรียนเมืองเชลียง - เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถิ่นที่มีคุณค่า 2,985 นางเจียม กลุ่มงานและเกิด
ประสิทธิผล 2.2 - จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ไกด์น้อย ของอ าเภอศรีสัชนาลัย ระวงัภยั วชิาการ

- ไกด์น้อยศึกษาแหล่งทอ่งเที่ยวในทอ้งถิ่น - เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนรักและภาคภมูิใจ

และฝึกทกัษาการน าเที่ยว ในบา้นเกิด รู้จักการใช้เวลาวา่งใหเ้กิด

ประโยชน์

- เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของอ าเภอ

ศรีสัชนาลัย

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 2 สนับสนุนและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมคุีณภาพ
หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

ก ากับ ติดตาม มฐ.2 2.18 โครงการพฒันาอาคารสถานที่ และ - เพื่อพฒันาปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร 200,000 280,000 ตลอดปี กลุ่มงาน (เงินรายได้

ประเมินผลการ 2.5 ส่ิงแวดล้อม ประกอบ หอ้งเรียน หอ้งพเิศษ หอ้งบริการ การศึกษา บริการ สถานศึกษา)

บรหิารและการจัด  -พฒันาและปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร ต่างๆ บา้นพกัครู โรงอาหาร และบริเวณ 

การศึกษา ประกอบ หอ้งเรียน หอ้วเรียนพเิศษ ได้รับการปรับปรุง และพฒันาใหม้ั่นคง

หอ้งบริการต่างๆ บา้นพกัครู และบริเวณ แข็งแรง สะอาด ถูกสุขลักษณะ สวยงาม

โรงเรียน เปน็ระเบยีบเรียบร้อยเอื้อต่อการเรียนรู้

 -จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท าความสะอาด - เพื่อพฒันาและปรับปรุงสถาปตัย์

 -พฒันาและปรับปรุงโสตทศันศึกษา ใหม้ีความสอดคล้องกับธรรมชาติ เปน็มิตร

 -จัดจ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอาคาศ กับส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม เปน็แหล่ง

 -จัดจ้างสร้างและปรับปรุงภมูิทศัน์ภายใน เรียนรู้ภายนอกหอ้งเรียนได้

โรงเรียน - เพื่อใหโ้รงเรียนมีสาธราณูปโภคที่เพยีงพอ 

 -ซ่อมแซม ปรับปรุง พฒันาสาธารณูปโภค สะอาด สะดวก และปลอดภยั

 -ศึกษาดูงาน (ลูกจ้าง) - เพื่อจัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ท าความสะอาด

 -ปอ้งกันโรคติดต่อ ที่เพยีงพอ และเอื้อต่อการใช้งาน

วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบกลยุทธร์อง

มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม
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กลยุทธ์หลัก 2 สนับสนุนและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมคุีณภาพ
หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

ก ากับ ติดตาม มฐ.2 2.19 โครงการพฒันาบคุลากรด้าน - เพื่อส่งเสริมคุณภาพด้านการจัดการเรียน 10,000 ตลอดปี กลุ่มงาน
ประเมินผลการ 2.2 วชิาการ (นิเทศภายใน) การสอนของครูใหม้ีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น การศึกษา วิชาการ

บรหิารและการจัด  -เสนอโครงการ - เพื่อพฒันาครูใหม้ีความรู้ ทกัษะและ

การศึกษา  -จัดท าเอกสารคู่มือการนิเทศใหห้วัหน้า ประสบการณ์ ตลอดจนสามารถแก้ปญัหา

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนได้

 -จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน - เพื่อใหค้รูเข้าใจปรัชญา นโยบายเปา้หมาย

 -หวัหน้ากลุ่มสาระฯด าเนินการนิเทศ ของโรงเรียนที่จะน าไปสู่การปฏบิติัและ

บคุลการภายในกลุ่มสาระฯ 1 คร้ัง/ การพฒันาที่ยั่งยืน

ภาคเรียน - เพื่อใหค้รูเกิดขวญัก าลังใจ มีความรัก 

 -คณะครูจับคู่นิเทศกันและกัน 1 คร้ัง/ ความภาคภมูิใจในวชิาชีพครู

ภาคเรียน

 -คณะครูรับการนิเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

1 คร้ัง/ภาคเรียน (หรือผู้มีความสามารถใน

การนิเทศ)

 -สรุปผลการด าเนินการนิเทศ

 -รายงานผลการนิเทศ

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 3 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1. จัดกระบวนการ ม.ฐ.3 3.1 โครงการสัปดาหว์ทิยาศาสตร์โรงเรียน - เพื่อใหน้ักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญ 27,240 ก.ค. 2563 กลุ่มสาระฯ

เรยีนการสอนที่ 3.1 เมืองเชลียง ของวชิาวทิยาศาสตร์และการสร้างผลงาน - วทิยาศาสตร์ฯ

สรา้งโอกาสให้  - จัดแข่งขันกิจกรรมวทิยาศาสตร์ ได้แก่ ทางวทิยาศาสตร์ ก.ย. 2563

ผู้เรยีนทกุคนมีส่วน ตอบปญัหาวทิยาศาสตร์ วาดภาพ ถ่ายภาพ - เพื่อใหน้ักเรียนพฒันาความสามารถ

รว่ม - จัดกิจกรรมสัปดาหว์ทิยาศาสตร์โรงเรียน ในการคิดและแก้ปญัหาผ่านกิจกรรม

เองเชลียง ทางวทิยาศาสตร์

- เพื่อใหน้ักเรียนได้รับประสบการณ์ในการ

แข่งขันกิจกรรมทางวทิยาศาสตร์

- เพื่อใหน้ักเรียนได้รับประสบการณ์ในการ

น าเสนอผลงานและการแสดงบนเวที

- เพื่อใหน้ักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวชิา

วทิยาศาสตร์

มฐ.3 3.2 โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศ - เพื่อส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนด้านคณิตฯ 5,000 พ.ค.2563 กลุ่มสาระฯ

3.1 ทางคณิตศาสตร์ - เพื่อส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนที่มีความ - คณิตศาสตร์

 - จัดแข่งความเปน็เลิศทางคณิตศาสตร์ สนใจและความถนัดด้านคณิตศาสตร์ มี.ค.2563

ภายในโรงเรียน ใหม้ีความเปน็เลิศทางคณิตศาสตร์ภายใน

 - จัดแข่งขันความเปน็เลิศทางคณิตศาสตร์ โรงเรียน

เช่น อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เวทคณิต

คิดเลขเร็ว ซูโดกุ GSP

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 3 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1. จัดกระบวนการ ม.ฐ.3 3.3 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียน  - เพื่อพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ของ 9,170 พ.ค. 2563 กลุ่มสาระฯ

เรยีนการสอนที่ 3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 นักเรียนในด้านการแก้ปญัหาและการน า - คณิตศาสตร์

สรา้งโอกาสให้  - จัดค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี1่ ความรู้ไปใช้ในการส่ือสารความรู้ ความคิด มี.ค. 2564

ผู้เรยีนทกุคนมีส่วน ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงความรู้

รว่ม  - เพื่อฝึกทกัษะทางสังคม อันได้แก่ 

การอยู่ร่วมกัน การท างานร่วมกัน การยอมรับ

ฟงัความคิดเหน็ซ่ึงกันและกัน

 - เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวชิาคณิตศาสตร์

มฐ.3 3.4 โครงการ่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม- นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทาง 200,000 93,170 ตลอด วชิาการ

3.1 ทางวชิาการ วชิาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ปกีารศึกษา กลุ่มสาระฯ

3.2  - ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน  - นักเรียนได้มีการพฒันาทกัษะทางวชิาการ 8 กลุ่มสาระ

งานศิลปหตัถกรรนักเรียน ตามที่ตนถนัด

 - ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน  - นักเรียนเหน็คุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ 

ภายใน สพม. 38 สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้

 - ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน พฒันาตนเองและประกอบอาชีพ

กับหน่วยงานอานๆทั้งภาครัฐและเอกชน

 - ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหตัถกรรม

ระดับเขต ภาค และประเทศ

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 3 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1. จัดกระบวนการ ม.ฐ. 3 3.5 โครงการนิทรรศการสู่งานอาชีพ  - เพื่อใหม้ีความรู้ด้านการจัดการในการจัด 10,000 27,200 พ.ย.-63 กลุ่มสาระฯ

เรยีนการสอนที่ 3.1  - จัดกิจกรรมนิทรรศการสู่งานอาชีพ จ าหน่ายอาหารของแต่ละหอ้งใหส้ าเร็จ - การงานอาชีพ

สรา้งโอกาสให้ 3.2 คร้ังที่ 20 ไปได้ด้วยดี ม.ค.-64

ผู้เรยีนทกุคนมีส่วน  - นักเรียนทกุหอ้งฝึกประสบการณ์ที่ตนเอง  - นักเรียนมีสถานที่ใช้ในการท างานร่วมกัน

รว่ม ชอบได้ เปน็หมู่คณะและปลอดภยั

 - นักเรียนทกุหอ้งฝึกประสบการณ์ในการ  - นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

จ าหน่ายสินค้า ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

3.6. โครงการพฒันาและส่งเสริมการเรียนรู้  - เพื่อจัดอบรม พฒันานักเรียนแกนน า 50,000 ตลอด นางสาวร าพู

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ประจ าแหล่งเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้ตาม ปกีารศึกษา ช่างไชย

 - พฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ที่เน้น วชิาการ

 - พฒันาระบบกระบวนการจัดการเรียน ใหผู้้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด

การสอน และปฏบิติัจริง และสามารถแสดงออก 

องค์คามรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้จริงได้

 - นักเรียน ครู และชุมชน มีการใช้ส่ือ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการใช้แหล่ง

เรียนรู้และภมูิปญัญาทอ้งถิ่นอย่างเหมาะสม

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบกลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน
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กลยุทธ์หลัก 3 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1. จัดกระบวนการ ม.ฐ. 3 3.7  โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมนุม  - เพื่อจัดหาส่ือ วสัดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็ต่อ 5,000 13,600 20,000 ตลอด นางจุฑารัตน์

เรยีนการสอนที่ นักเรียน การจัดกิจกรรมของแตละชุมนุม ปกีารศึกษา ขอสุข

สรา้งโอกาสให้  - จัดหาส่ือในการท ากิจกรรมชุมนุม  - เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม วชิาการ

ผู้เรยีนทกุคนมีส่วน มีจิตส านึกที่ดี และเปน็แบบอย่างที่ดีได้

รว่ม  - เพื่อใหน้ักเรียนีความภมูิใจในทอ้งถิ่น

เหน็คุณค่าของความเปน็ไทย มีส่วนร่วม

ในการอนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณี

 - เพื่อใหน้ักเรียนยอมรับฟงัความคิดเหน็ของผู้อื่น

และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

 - เพื่อใหน้ักเรียนมีพฒันาการทางด้านร่างกาย

สุขนิสัย อารมณ์ สังคม สติปญัญาที่เหมาะสม

กับช่วงวยั

3.8 โครงการนิทรรศการวชิาการ

 -เสนอโครงการ

 -แต่งต้ังคณะกรรมการ 24,000 27,540 ตลอดปี กลุ่มงาน

 -ประชุมชี้แจงการท างาน การศึกษา วชิาการ

 -ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการดังนี้

 -สรุปประเมินผลโครงการ

ผู้รับผิดชอบกลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
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กลยุทธ์หลัก 3 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

1. จัดกระบวนการ ม.ฐ. 3 3.9 โครงการพฒันาระบบงานวดัผล 1. มีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงใน 40,000 ตลอดปี งานวดัผล

เรยีนการสอนที่  -พฒันาครูด้านการวดัผล ระดับดีเยี่ยม การศึกษา กลุ่มงาน

สรา้งโอกาสให้  -พฒันาและปรับปรุงระบบงานวดัผล 2. มีการตรวจสอบและประเมินในระดับ วชิาการ

ผู้เรยีนทกุคนมีส่วน  -การก ากับ ดูแล และติดตามนักเรียนด้าน ดีเยี่ยม

รว่ม การวดัผลและประเมินผล 3. มีการใช้เคร่ืองมือและวธิกีารวดัและ

 -ประเมิน/สรุป/รายงานผล ประเมินในระดับดีเยี่ยม

4. ผู้สอนมีส่วนร่วมในการวดัและประมวลผล

ในระดับดีเยี่ยม

5. มีการใหข้้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในระดับ

ดีเยี่ยม

ม.ฐ.3 3.10 โครงการนิทรรศการวชิาการ 24,000 27,540 ตลอดปี กลุ่มงาน

 -เสนอโครงการ การศึกษา วชิาการ

 -แต่งต้ังคณะกรรมการ

 -ประชุมชี้แจงการท างาน

 -ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการดังนี้

 -สรุปประเมินผลโครงการ

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 4 สนับสนุนให้มรีะบบประกันคุณภาพภายในทีม่ปีระสิทธิผล

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ เงินอื่นๆ

ใช้ระบบการ ม.ฐ. 4 4.1 โครงการส่งเสริมประสิทธภิาพระบบ 1. มีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภาย 20,000 ตลอดปี กลุ่มงาน

ประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพภายใน ในของสถานศึกษาในระดับดีเยี่ยม การศึกษา แผนฯภายในเพ่ือ
ยกระดับ  -การวางระบบการด าเนินงานประกัน 2. มีการใหค้วามร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องใน

คุณภาพการจัดการ คุณภาพภายใน การวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ

ศึกษาใหด้ียิ่งขึ้น  -การเตรียมรับการประเมินจากหน่วยงาน ภายในของสถานศึกษาในระดับดีเยี่ยม

ต้นสังกัด 3. ความเชื่อมั่นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อระบบ

 -พฒันาและปรับปรุงหอ้งประกันคุณภาพ การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาอยู่

การศึกษาของโรงเรียน ในระดับดีเยี่ยม

กลยุทธร์อง
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม วตัถุประสงค์
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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