
90

กลยุทธ์หลัก 5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการประกอบอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

มฐ.1 78.  โครงการนิทรรศการสู่งานอาชีพ  ด้านปริมาณ 10,000 29,000 ม.ค.-มี.ค. กลุ่มบริหาร

ประเด็นพิจารณา     - จัดกิจกรรมนิทรรศการสู่งานอาชีพ    1. นักเรียนร้อยละ 100 จากจ านวน 39 2565 วิชาการ
ท่ี 1.1  ห้องเรียนสามารถคิดรายการอาหารและสามารถ การงานอาชีพ

ผลิตอาหารออกมาจ าหน่ายได้อย่างมีคุณภาพ เฉลียว

   2. นักเรียนร้อยละ 100 จากจ านวน 39 

ห้องเรียนท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

และปลอดภัย

 ด้านคุณภาพ

   1. นักเรียนมีผลงานของห้องตนเองครบทุก

ห้องเรียน  100 %

   2. นักเรียนสามารถคิดต้นทุนและก าไรในการ

ประกอบอาชีพได้  80 %

   3. นักเรียนมีสถานท่ีท ากิจกรรมเพียงพอและ

มีความสุขต่อการท างาน   80 %

มาตรฐานการศึกษา ผู้รับผิดชอบ
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
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กลยุทธ์หลัก 5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการประกอบอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ งบรายได้ฯ บ ารุงการศึกษา

มฐ.3 79. โครงการค่ายศิลปะสัญจร  ด้านปริมาณ 19,000 ก.ค -ก.ย.  กลุ่มบริหาร

ประเด็นพิจารณา กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง   1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 - 4/5 2564 วิชาการ

ท่ี 3.1 ประวัติศาสตร์และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ กลุ่มท่ีมีความสนใจ จ านวน 51 คน ศิลปะ

   - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ด้านคุณภาพ ชาญวิทย์

   - แต่งต้ังคณะกรรม/ประชุมวางแผน    1. นักเรียนมีความรู้เร่ืองประวัติความเป็นมาแหล่ง

   - ติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีต่างๆ

   - นักเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี    2. นักเรียนมีความรู้เก่ียวกับศิลปหัตถกรรมท้องถ่ิน 

4/3 - 4/5 จ านวน 54 คน ช่ืนชมและสร้างสรรค์ผลงานได้

มฐ.3 80. โครงการไกด์น้อยโรงเรียนเมืองเชลียง ด้านปริมาณ 5,000 ปีการศึกษา กลุ่มบริหาร

ประเด็นพิจารณา    - จัดอบรมให้ความรู้แก่ไกด์น้อย   1.  นักเรียน จ านวน 40 คน ในปีการศึกษา 2564 2564 วิชาการ

ท่ี 3.1    - ไกด์น้อยศึกษาแหล่งท่องเท่ียวในท้องถ่ิน  เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไกด์น้อย โรงเรียนเมืองเชลียง เจียม

 และฝึกทักษะการน าเท่ียว   2.  ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

มีความพึงพอใจต่อโครงการไกด์น้อยโรงเรียน

เมืองเชลียงในระดับดีข้ึนไป

ด้านคุณภาพ

  1. นักเรียนมีจิตส านึกรักถ่ินเกิดหวงแหน 

ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน

  2. นักเรียนมีกระบวนการคิดการท างานร่วมกัน

คิดเชิงสร้างสรรค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา โครงการ / กิจกรรม
จ านวนเงิน
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กลยุทธ์หลัก 6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ งบรายได้ฯ บ ารุงการศึกษา

มฐ.2 81. โครงการพัฒนางานส านักงานบุคลากร ด้านปริมาณ 40,000 ปีการศึกษา กลุ่มบริหาร

ประเด็นพิจารณา    - การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ    1. บุคลากรร้อยละ 90 มีทะเบียนประวัติและ 2564 งานบุคคล

ท่ี 2.2 ข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน นิตยา

ด้านคุณภาพ

   1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ

สามารถใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้รวดเร็ว

และสมบูรณ์เช่ือมโยงกับต้นสังกัด

มฐ.2 82. โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร ด้านปริมาณ 230,000 ตลอด กลุ่มบริหาร

ประเด็นพิจารณา กิจกรรมท่ี 1 การประชุมอบรม สัมมนา ศึกษา   1. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้และ ปีการศึกษา งานบุคคล

ท่ี 2.4 ดูงาน และน าเสนอผลงาน ประสบการณ์ 2564 นิภาวรรณ

   - จัดบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม    2. บุคลากรทุกคนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

สัมมนา ศึกษาดูงาน และน าเสนอผลงาน และมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ

ด้านคุณภาพ 

กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติ   1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการจัดการ

งาน ความรัก สามัคคีในหมู่คณะ เรียนรู้เหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ี

   - อบรมภายในสถานศึกษา   2. บุคลากรในโรงเรียนมีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน

   - กิจกรรมสร้างเสริมและพัฒนาขวัญก าลังใจ ระดับ ดี  ข้ึนไป

   - กิจกรรมศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา
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กลยุทธ์หลัก 6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ งบรายได้ฯ บ ารุงการศึกษา

มฐ.2 83. โครงการจ้างครูและบุคลากร ด้านปริมาณ 478,800 1,682,460 ตลอด กลุ่มบริหาร

ประเด็นพิจารณา กิจกรรมท่ี1จัดท าข้อมูลอัตราก าลังและจัดจ้าง   1. โรงเรียนมีจ านวนบุคลากรเพียงพอตามเกณฑ์  ปีการศึกษา งานบุคคล

ท่ี 2.4 บุคลากร ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2564 อรนุช

   - ศึกษาเกณฑ์อัตราก าลัง   2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาบรรลุ

   - ประชุม วิเคราะห์อัตราความต้องการอัตรา เป้าหมายและชุมชนพึงพอใจในการจัดการศึกษา

ก าลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90

   - จัดท าแผนความต้องการอัตราก าลังและเสนอด้านคุณภาพ 

ขออนุมัติจ้าง   1. โรงเรียนมีการบริหารงานด้านบุคลากรอย่างมี

   - ด าเนินการจ้างตามระเบียบของทางราชการ ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

   - ประเมิน/สรุป/รายงานผล   2.  บุคลากรท่ีจัดจ้างปฏิบัติงานเหมาะสมกับ

บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ

มฐ.2 84. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ด้านปริมาณ 4,000 เม.ย.64 - กลุ่มบริหาร

ประเด็นพิจารณา  (นิเทศภายใน)   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 เม.ย..65 วิชาการ

ท่ี 2.4    - ด าเนินการนิเทศคณะครูตามปฏิทิน ได้รับการนิเทศปีการศึกษาปีละ 2 คร้ัง นางนภสร

การนิเทศ ด้านคุณภาพ

  1. ครู มีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

การเรียนการสอน ได้สอดคล้องกับมาตรฐาน

ของผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน และ มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
จ านวนเงิน


