
ตารางเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย ผลผลิต/โครงการ-กจิกรรม

ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 3 ป ี(พ.ศ. 2564-2566)  ของโรงเรียนเมืองเชลียง

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย



เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38     

ข้อที่

1 1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 90 90 90    1. นกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงมีผลสัมฤทธิ์ 62000 62000 62000 186000 1 1 1 กลุ่มงาน

   - จัดสอนเสริมเพื่อยกระดับผมสัมฤทธิ์ ของจ านวน ทางการเรียนสูงขึน้ คิดเปน็ร้อยละ 90 วชิาการ

ทางการเรียนใหก้ับนกัเรียนชัน้ ม.1- ม.6 นักเรียน ด้านคุณภาพ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

   - จัดกิจกรรมสอนเสริมจากวทิยากรภายนอก    1. นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

ใหก้ับนกัเรียน    2. นกัเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ

   - กิจกรรมสอนเสริมสัญจรจากศิษย์เก่าโรงเรียน อย่างเต็มศักยภาพของตนเอง กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   - กิจกรรมการสอนเสริมเพื่อส่งเสริมการประกอบ ข้อที ่1.9 ข้อที ่2,4 ข้อที ่2,4

อาชีพ

   - กิจกรรมปจัฉิมนเิทศ

1 2. โครงการพัฒนาระบบงานวัดผล ร้อยละ 30 30 30  ด้านปริมาณ 40000 40000 40000 120000 1 1 1 กลุ่มงาน

   - การก ากับ ดูแล และติดตามนกัเรียนในด้าน ของจ านวน    1. นกัเรียนอย่างนอ้ยร้อยละ 30  มีผลสัมฤทธิ์ วชิาการ

ผลการเรียน  นักเรียน ทางการเรียนสูงขึน้ไป

   - การบริการผลการเรียนแก่นกัเรียนและผู้ปกครอง    2. นกัเรียนอย่างนอ้ยร้อยละ 30 มีผลคุณลักษณะ

   - ประชุม อบรมครู ด้านการวดัผล และการใช้ ที่พึงประสงค์ระดับดีขึน้ไป

โปรแกรมในการวดัผล    3. ครูร้อยละ 100 มีกระบวนการวดัผลประเมินผล

   - พัฒนาระบบงานวดัผล ที่ถูกต้องตามระเบยีบ

   - จัดท าข้อมูลโปรแกรม SGS และ Bookmark ด้านคุณภาพ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

   1. นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

   2. นกัเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

   3. ครูเกิดความรู้ความเข้าใจในการวดัผลประเมินผล กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

ที่ถูกต้องตามระเบยีบ ข้อที ่1.5 ข้อที ่.2,3,6 ข้อที ่2,3,6

1 3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ร้อยละ 50 50 50 ด้านปริมาณ 60000 60000 60000 180000 1 1 1 กลุ่มงาน

   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ของจ านวน   1. นกัเรียนร้อยละ  50  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วชิาการ

   - กิจกรรมวนัสุนทรภู่ นักเรียน วชิาภาษาไทยสูงขึน้ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

  2. นกัเรียนร้อยละ  50  มีผลการประเมินสมรรถนะ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

กลยุทธ์

สอดคล้องกับ

รา่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) ของโรงเรยีนเมอืงเชลียง

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

ประเดน็กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม



เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38     

ข้อที่

ส าคัญตามหลักสูตรระดับดีขึน้ไป

  3. นกัเรียนร้อยละ  50  มีผลการประเมินการอ่าน กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

คิดวเิคราะห ์เขียนระดับดีขึน้ไป ข้อที ่1 ข้อที ่2 ข้อที ่2

ด้านคุณภาพ

  1. นกัเรียนทกุคนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามวตัถุประสงค์

1 4. โครงการค่ายเยาวชนนักเขยีน ร้อยละ 30 30 30 ด้านปริมาณ 14000 14000 14000 42000 1 1 1 กลุ่มงาน

   - การจัดค่ายเยาวชนนกัเขียน ของจ านวน   1. นกัเรียนนกัเรียนม.5/1 และ 5/2 จ านวน 76 คน วชิาการ

นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนนกัเขียน ร้อยละ90 เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

ด้านคุณภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  1. สามารถวเิคราะห ์สังเคราะห ์สรุปความคิดรวบยอด

อย่างเปน็ระบบแบบองค์รวม กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   2. มีภมูิใจในทอ้งถิน่และความเปน็ไทย ข้อที ่1.8 ข้อที ่2,5 ข้อที ่2

   3. มีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีและ

มีจินตนาการ

1 5. โครงการวันภาษาไทย ร้อยละ 75 75 75 ด้านปริมาณ 29000 29000 29000 87000 1 1 1 กลุ่มงาน

   - กิจกรรมวนัภาษาไทย ของจ านวน    1. นกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงทกุคน วชิาการ

   - จัดแข่งขันทกัษะทางด้านภาษาไทยทกุระดับชัน้ นักเรียน ด้านคุณภาพ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

   - จัดนทิรรศการแสดงผลงานครู – นกัเรียน    1. นกัเรียนร้อยละ 75  สามารถสรุปความคิดจากเร่ือง ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่๑

   - จัดการประกวดพูดภาษาไทยพวน ทกุระดับชัน้ ที่อ่าน ฟัง ดูและสามารถน าเสนอได้

   2. นกัเรียนร้อยละ 70  มีทกัษะการอ่าน ฟัง ดู พูด กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

และเขียนแก่นกัเรียนและต้ังค าถาม เพื่อการค้นควา้หา ข้อที ่1.2 ข้อที ่1 ข้อที ่1

ความรู้เพิ่มเติม

   3. นกัเรียนร้อยละ 70  ก าหนดเปา้หมาย  คาดคะเน 

สถานการณ์และสามารถแก้ปญัหาได้

   4. นกัเรียนร้อยละ 70  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

ผลงานได้ตามศักยภาพ

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

ประเดน็กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด



เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38     

ข้อที่

   5. นกัเรียนร้อยละ 70  มีความภมูิใจในทอ้งถิน่และ

ความเปน็ไทยในความเปน็ไทยและเหน็คุณค่าเกีย่วกับ

ภมูิปญัญาไทย แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวติประจ าวนั

1 6. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ร้อยละ 30 30 30 ด้านปริมาณ 60000 60000 60000 180000 1 1 1 กลุ่มงาน

   - ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และส่ือการสอน ของจ านวน    1. นกัเรียนอย่างนอ้ยร้อยละ 30  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ วชิาการ

   - นเิทศการสอนโดยฝ่ายบริหาร และหวัหนา้กลุ่ม นักเรียน เรียนวชิาคณิตศาสตร์ระดับ 3 ขึน้ไป เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

สาระฯ    2. นกัเรียนอย่างนอ้ยร้อยละ 30 มีผลคุณลักษณะ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

   - ส ารวจหอ้งเรียนคณิตศาสตร์ที่ช ารุดต้องปรับปรุง พึงประสงค์ระดับดีขึน้ไป

และความจ าเปน็อืน่ๆ ส าหรับการพัฒนา    3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร้อยละ 100 กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   - พัฒนาและปรับปรุงหอ้งเรียน จัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

   - ครูส ารวจอุปกรณ์ ส่ือการสอน ด้านคุณภาพ

   - ครูจัดหา/ผลิตส่ือการสอน    1. นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทกัษะกระบวนการ

   - ครูจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ ทางคณิตศาสตร์

   2. นกัเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

   3. ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิติั

จริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวติ มีการใช้ส่ือ 

เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 

 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ 

และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

1 7. โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ร้อยละ ด้านปริมาณ 10000 10000 10000 30000 1 1 1 กลุ่มงาน

   - กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ของจ านวน    1. นกัเรียนร้อยละ 50  เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ วชิาการ

นักเรียน    2. นกัเรียนร้อยละ 50 มีความพึงพอใจในกิจกรรมค่าย เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

คณิตศาสตร์ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

ด้านคุณภาพ

   1. นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทกัษะกระบวนการ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

ทางคณิตศาสตร์ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

   2. นกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวชิาคณิตศาสตร์

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ

ประเดน็กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38     

ข้อที่

1 8. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 50 50 50 ด้านปริมาณ 130000 130000 130000 390000 1 1 1 กลุ่มงาน

   - ประชุมชีแ้จงนเิทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของจ านวน    1. นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ วชิาการ

 1 คร้ัง/เดือน นักเรียน ระดับ 3 ขึน้ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

   - ครูจัดท าแผนจัดการเรียนรู้    2. ครูพัฒนาการเรียนการสอนและจัดกระบวน ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

   - ครูส ารวจอุปกรณ์ ส่ือการเรียนรู้ การเรียนการสอนที่เนน้นกัเรียนเปน็ส าคัญ 

   - ครูจัดหา/ผลิตส่ือการเรียนรู้ อยูใ่นระดับดีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   - ครูจัดการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้แต่ละ ด้านคุณภาพ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2,3 ข้อที ่2,4

รายวชิา    1. นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์

   - ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา

   - อบรมจรวดขวดน้ า    2. ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้

ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้

  3 .ครูมีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก 

  4. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ

และน าผลการพฒันาผู้เรียน
   5.ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะทอ้นกลับ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

1 9. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ร้อยละ 50 50 50 ด้านปริมาณ 60000 60000 60000 180000 1 1 1 กลุ่มงาน

   - ด าเนนิกิจกรรมตามแผนงาน ของจ านวน    1. นกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม วชิาการ

   - จัดซ้ือ smart tv นักเรียน การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

   - จัดท าส่ือ เอกสาร ประกอบการสอน ศาสนาและวฒันธรรม ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

   - จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ ส าหรับการจัดการเรียน    2. นกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์

การสอน ทางการเรียนระดับ 3 ขึน้ไป กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน    3. นกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 มีผลการประเมิน ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

   - กิจกรรมหอ้งเรียนอาเซียน สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรระดับดี ขึน้ไป

   4. นกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 มีผลการประเมิน

การอ่าน คิด วเิคราะห ์และเขียนระดับดี ขึน้ไป

   5. นกัเรียนร้อยละ 75 มีความพึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้

ประเดน็กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ



เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38     

ข้อที่

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมระดับดีขึน้ไป

ด้านคุณภาพ 

   1. นกัเรียนมีการพัฒนาทกัษะทางวชิาการตามที่ตนเองถนดั

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 

   2. นกัเรียนมีทกัษะสามารถน าความรู้และประสบการณ์

ไปใช้พัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ

1 10. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 80 80 80 ด้านปริมาณ 240000 240000 240000 720000 1 1 1 กลุ่มงาน

และปรับปรุงห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ ของจ านวน    1. มีส่ือเทคโนโลยีใช้งานได้อย่างเพียงพอและ วชิาการ

   - จัดการเรียนการสอนรายวชิาเทคโนโลยี นักเรียน  มีประสิทธภิาพร้อยละ 80 เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

   - ซ่อมบ ารุงส่ือเทคโนโลยีและเครือข่าย    2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึน้ไป ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

อินเทอร์เนต็ใหพ้ร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 60 ด้านคุณภาพ 

   - ปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการคอมพิวเตอร์ คุณภาพ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   1. ผู้เรียนมีความสามาถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

และการส่ือสาร

   2. มีหอ้งปฏบิติัการที่เอือ้ต่อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

1 11. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษา ร้อยละ 80 80 80 ด้านปริมาณ 98000 98000 98000 294000 1 1 1 กลุ่มงาน

และพลศึกษา ของจ านวน    1. นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาสุขศึกษาและ วชิาการ

   - พัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้/ นักเรียน พลศึกษา ระดับ 3 ขึน้ไปร้อยละ 80 เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

จัดเตรียมส่ือและอุปกรณ์    2. นกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงมีสุขภาพและสมรรถภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

ทางกายดีขึน้ ร้อยละ 80

 ด้านคุณภาพ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   1. นกัเรียนเหน็คุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

   2. นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยส่ือ

และอุปกรณ์การเรียนรู้ที่มีความพร้อม

สอดคล้องกับ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

ประเดน็กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม



เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38     

ข้อที่

1 12. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษา ร้อยละ 30 30 30 ด้านปริมาณ 45000 45000 45000 135000 1 1 1 กลุ่มงาน

ต่างประเทศ ของจ านวน    1. นกัเรียนร้อยละ 30 มีผลการเรียนภาษาต่างประเทศ วชิาการ

   - ประชุมชีแ้จง นเิทศ การจัดกิจกรรมการเรียน นักเรียน ระดับ 3 ขึน้ไป เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

การสอน 1 คร้ังต่อเดือน    2. นกัเรียนร้อยละ 60 มีผลการประเมินคุณลักษณะตาม ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

   - ครูจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ หลักสูตรระดับดีขึน้ไป

   - นเิทศการสอนโดยหวัหนา้กลุ่มสาระฯ และ    3. นกัเรียนร้อยละ 60 มีผลการประเมินการอ่าน คิด กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

ครูช านาญการพิเศษภายในกลุ่มสาระฯ วเิคราะห ์เขียน ระดับดีขึน้ไป ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

   - ครูส ารวจอุปกรณ์ ส่ือการสอน ด้านคุณภาพ 

   - ครูจัดหา/ผลิตส่ือการสอน    1. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1-6 จ านวน 1,363 คน 

   - ครูจัดการเรียน การสอนตามแผนการ ได้รับการพัฒนาทกัษะทางภาษาต่างประเทศ พัฒนา

จัดการเรียนรู้แต่ละรายวชิา คุณลักษณะตามหลักสูตรและพัฒนาการอ่าน คิด

   - ประเมินผลการจัดการเรียนรู้/รายงานผล วเิคราะห ์เขียน

1 13. โครงการวันส าคัญของกลุม่สาระการเรียนรู้ ร้อยละ 85 85 85 ด้านปริมาณ 29000 29000 29000 87000 1 1 1 กลุ่มงาน

ภาษาต่างประเทศ ของจ านวน    1. นกัเรียนชัน้ ม.1 – ม.6 ร้อยละ 85 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วชิาการ

   - กิจกรรมคริสต์มาส นักเรียน วนัส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

   - กิจกรรมตรุษจีน ด้านคุณภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

   - กิจกรรมเกีย่วกับภาษาญีปุ่่น    1. นกัเรียนชัน้ ม.1 – ม.6 ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้อืน่

อย่างหลากหลาย และได้แสดงออกตามความถนดัและ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

ความสนใจ ในกิจกรรมวนัส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

ภาษาต่างประเทศ

   2. นกัเรียนชัน้ ม.1 – ม.6 ได้แสวงหาความรู้และพัฒนา

องค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการมีส่วนร่วมกับวฒันธรรม

ประเพณีของเจ้าของภาษา และเกิดทศันคติที่ดีต่อ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1 14. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ร้อยละ 85 85 85 ด้านปริมาณ 19000 19000 19000 57000 1 1 1 กลุ่มงาน

   - จัดกิจกรรม ณ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั ของจ านวน    1. นกัเรียนชัน้ม.4/3-4/5 ร้อยละ 85 เข้าค่ายภาษาอังกฤษ วชิาการ

 นักเรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

ด้านคุณภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

ประเดน็กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ



เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38     

ข้อที่

   1. นกัเรียนชัน้ม.4/3-4/5 ได้ผ่านการฝึกทกัษะทาง

ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทกัษะ คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   2. นกัเรียนชัน้ม.4/3-4/5 ได้รับการส่งเสริมและเปดิโอกาส ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามถนดัและความสนใจใน

บรรยากาศที่สนกุสนานนอกหอ้งเรียน 

1 15. โครงการวันอาเซียน ร้อยละ 90 90 90 ด้านปริมาณ 24000 24000 24000 72000 1 1 1 กลุ่มงาน

   - กิจกรรมวนัอาเซียน ของจ านวน    1. ครู และบคุลากรโรงเรียนเมืองเชลียง  จ านวน 96 คน วชิาการ

นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวนัอาเซียน เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

   2. นกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง จ านวน 1,343 คน หรือ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

มากกวา่ร้อยละ 90เข้าร่วมกิจกรรมวนัอาเซียน

ด้านคุณภาพ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   1. พัฒนาและเตรียมความพร้อมนกัเรียนร้อยละ 90 ใน ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

โรงเรียนใหม้ีความรู้พื้นฐานภาษาอาเซียน และสามารถ

ส่ือสาร พร้อมรับการเปล่ียนแปลงบริบทของสังคมใน

ประชาคมอาเซียน  

   2. นกัเรียนร้อยละ 90 เหน็ความส าคัญของอาเซียนและ

พัฒนาตนใหเ้หมาะสมตามศักยภาพของตนเองพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1 16. โครงการกีฬาสี ร้อยละ 90 90 90 ด้านปริมาณ 50000 5000 50000 105000 1 1 1 กลุ่มงาน

   - กิจกรรมวนักีฬาสี ของจ านวน    1. นกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี วชิาการ

นักเรียน มากกวา่ร้อยละ 90 เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

   2. นกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงอย่างนอ้ยร้อยละ 75 ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

มีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายดีขึน้ 

ด้านคุณภาพ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   1. นกัเรียนเหน็คุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

   2. นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา นนัทนาการอย่าง

สนกุสนานและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน

สอดคล้องกับ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

ประเดน็กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม



เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38     

ข้อที่

17. โครงการงานแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ร้อยละ 80 80 80 ด้านปริมาณ 10000 10000 10000 30000 1 1 1 กลุ่มงาน

ผู้เรียน ของจ านวน    1. นกัเรียนทกุคน (เข้าร่วมตามความเหมาะสมของกิจกรรม) วชิาการ

   - “ค้นหาอาชีพไหน ใช่ตัวเรา” นักเรียน ด้านคุณภาพ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 
   - “ประชาสัมพันธผ์ลงานนกัเรียน”    1. นกัเรียนอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดีต่อการเลือก ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

   - “รวมตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน” ศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่4

1 18. โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวใน ร้อยละ 90 90 90 ด้านปริมาณ 30000 30000 30000 90000 1 1 1 กลุ่มงาน

สถานศึกษา ของจ านวน    1. ครูใหค้ าปรึกษาและแก้ไขปญัหาใหแ้ก่ผู้เรียนทั้ง วชิาการ

   - ทนุการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา นักเรียน ด้านการเรียนและคุณภาพชีวติทกุคน เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

   - ด าเนนิการจัดสรรกองทนุใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา ด้านคุณภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

 (กยศ.) ผู้กูย้ืมรายใหม่-รายเก่า    1. ผู้เรียนได้รับความช่วยเหลือแก้ไขปญัหาของผู้เรียนอย่าง

   - แนะแนวการศึกษาต่อโดยสถาบนัการศึกษาหรือ เปน็ระบบ เปน็แบบอย่างที่ดีรวมทั้ง ใหค้ าแนะน า กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

หนว่ยงานภายนอกสถานศึกษา แก่ผู้อืน่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อย่างนอ้ยร้อยละ 90 ขึน้ไป ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่4

   - บริการ 5 ด้านงานแนะแนว    2. นกัเรียนได้รับการแนะแนวครอบคลุมทั้งด้านการศึกษาต่อ

   - “ฝันใหไ้กล ไปใหถ้ึง”  อาชีพ ส่วนตัวและสังคม อย่างนอ้ยร้อยละ 90

   - “แนะแนวเข้าศึกษาต่อ ม.1และ ม.4”    3. นกัเรียนได้รับบริการรับข้อมูล ข่าวสาร ด้านการศึกษา

ประจ าปกีารศึกษา 2565 และอาชีพ อย่างนอ้ยร้อยละ 90

   4. งานแนะแนวมีการวางแผนพัฒนาอย่างเปน็ระบบ 

อย่างนอ้ยร้อยละ 90

   5. งานแนะแนวปรับปรุงและพัฒนาหอ้งแนะแนวใหม้ี

บรรยากาศที่เหมาะและเอือ้ต่อการปฏบิติังานอย่างนอ้ย

ร้อยละ 90

   6. นกัเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทนุทรัพย์ได้รับ

การสนบัสนนุทนุการศึกษาจากภาครัฐและเอกชน

อย่างน้อยร้อยละ 90

ประเดน็กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ



เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38     

ข้อที่

1 19. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเนตรนารี    ร้อยละ 85 85 85 ด้านปริมาณ 30000 30000 300000 360000 1 1 1 กลุ่มงาน

   - กิจกรรมเข้าค่ายเนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือ ของจ านวน    1. นกัเรียนกิจกรรมเนตรนารีระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 วชิาการ

โรงเรียนเมืองเชลียง และ ค่ายลูกเสือรามค าแหง นักเรียน  โรงเรียนเมืองเชลียง จ านวน 139 คน มีส่ือและอุปกรณ์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

สุโขทยั เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

ด้านคุณภาพ 

   1. นกัเรียนกิจกรรมเนตรนารีระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

ร้อยละ 85 มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านยิมที่พึงประสงค์ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

ตามสถานศึกษาก าหนด 

   2. นกัเรียนกิจกรรมเนตรนารีระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 

ร้อยละ 85 ยอมรับความแตกต่าง แต่ละบคุคลและสามารถ

อยูร่่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีความสุข

   3. นกัเรียนกิจกรรมเนตรนารีระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 

ร้อยละ 85 มีส่ือการเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนเนตรนารีเพียงพอต่อความต้องการ

    4. นกัเรียนกิจกรรมเนตรนารีระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 

ร้อยละ 85 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนสัิยที่ดี อารมณ์ 

สังคม สติปญัญาสมกับช่วงวยั

1 20. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ 85 85 85 ด้านปริมาณ 30000 30000 30000 90000 1 1 1 กลุ่มงาน

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์    ของจ านวน    1. นกัเรียนกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชนร์ะดับชัน้มัธยมศึกษา วชิาการ

   - กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับชัน้ม.1- ม.3 นักเรียน ปทีี่ 1-3  โรงเรียนเมืองเชลียง จ านวน 139 คน มีส่ือและ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

อุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

ด้านคุณภาพ 

   1. นกัเรียนกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชนร์ะดับชัน้มัธยมศึกษา กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

ปทีี่ 1-3 ร้อยละ 85 มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านยิม ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

ที่พึงประสงค์ตามสถานศึกษาก าหนด

   2. นกัเรียนกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชนร์ะดับชัน้มัธยมศึกษา

ปทีี่ 1-3 ร้อยละ 85 ยอมรับ   ความแตกต่าง แต่ละบคุคล

และสามารถอยูร่่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีความสุข

สอดคล้องกับ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

ประเดน็กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม



เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38     

ข้อที่

   3. นกัเรียนกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชนร์ะดับชัน้มัธยมศึกษา

ปทีี่ 1-3 ร้อยละ 85 มีส่ือการเรียนรู้ใน การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนผู้บ าเพ็ญประโยชนเ์พียงพอต่อความต้องการ

   4. นกัเรียนกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชนร์ะดับชัน้มัธยมศึกษา

ปทีี่ 1-3 ร้อยละ 85 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนสัิยที่ดี

อารมณ์ สังคม สติปญัญาสมกับช่วงวยั

1 21. โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมุนุมนักเรียน ร้อยละ 90 90 90 ด้านปริมาณ 44000 44000 44000 132000 1 1 1 กลุ่มงาน

   - นกัเรียนเลือกชุมนมุตามความถนดั ของจ านวน    1. นกัเรียนร้อยละ  90  เลือกเรียนกิจกรรมชุมนมุตาม วชิาการ

และความสนใจ นักเรียน ความถนดัและความสนใจของแต่ละบคุคล เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

ด้านคุณภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

   1. นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   2. นกัเรียนมีความภมูิใจในทอ้งถิน่  เหน็คุณค่าของความ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

เปน็ไทย มีส่วนร่วมในการอนรัุกษ์วฒันธรรมและประเพณี

รวมทั้งภมูิปญัญาไทย

   3. นกัเรียนยอมรับฟังความคิดเหน็ของผู้อืน่และ

อยูร่่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีความสุข

   4. นกัเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง 

มีสุขนสัิยที่ดี  อารมณ์ สังคม สติปญัญา พัฒนาการ

เหมาะสมกับช่วงวยั

1 22. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 90 90 90 ด้านปริมาณ 5000 5000 5000 15000 1 1 1 กลุ่มงาน

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ของจ านวน    1. นกัเรียนร้อยละ  90  ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม วชิาการ

   - กิจกรรมสาธารณประโยชนต์ามความสนใจ นักเรียน และสาธารณประโยชนเ์พื่อส่วนรวม เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

ด้านคุณภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

   1. นกัเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

(ฉบบัปรับปรุง 2560) ในข้อ 8 เร่ืองการมีจิตสาธารณะ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่5

   2. นกัเรียนมีความตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนรัุกษ์และ
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พัฒนาส่ิงแวดล้อมใหย้ัง่ยืนมี  

   3. นกัเรียนยอมรับฟังความคิดเหน็ของผู้อืน่และอยูร่่วมกัน

ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  4. นกัเรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี 

มีพัฒนาการสมวยั 

1 23. โครงการทัศนศึกษา ร้อยละ 90 90 90 ด้านปริมาณ 38000 38000 38000 114000 1 1 1 กลุ่มงาน

   - ทศันศึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1 - 6 ของจ านวน    1. นกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงร้อยละ 90  ได้ศึกษา ทัว่ไป

นักเรียน แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

ด้านคุณภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

   1. นกัเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้

ประเภทต่างๆ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   2. นกัเรียนมีจิตส านกึและภมูิใจในแหล่งเรียนรู้ใกล้บา้น ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

ที่มีคุณค่า

  3. นกัเรียนน าความรู้ใหม่มาพัฒนาตนเองได้

1 24. โครงการส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ ด้านปริมาณ 25000 25000 25000 75000 1 1 1 กลุ่มงาน

  - การส ารวจเวชภณัฑ์ยา วสัดุอุปกรณ์ในเรือน ของจ านวน    1. นกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงทกุคนได้รับการดูแล ทัว่ไป

พยาบาลที่ช ารุดและขาดแคลน นักเรียน เร่ืองสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

   2. นกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงทกุคนมีสุขภาพดีสามารถอยู่ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 ด้านคุณภาพ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   1. นกัเรียน มีสุขนสัิย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

   2. นกัเรียนมีน้ าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางร่างกาย

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

   3. นกัเรียนสามารถปอ้งกันตนเองจากส่ิงเสพติด และภาวะ
เส่ียงต่อโรคระบาด อุบติัเหตุ และปญัหาทางเพศได้ 
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1 25. โครงการพัฒนาระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน ร้อยละ 100 100 100 ด้านปริมาณ 90000 90000 90000 270000 1 1 1 กลุ่มงาน

   - การเยีย่มบา้นนกัเรียน ของจ านวน    1. นกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงทกุคน ได้รับการส่งเสริม ทัว่ไป

   - การคัดกรอง/ดูแลช่วยเหลือ/ส่งเสริมนกัเรียน นักเรียน และดูแลช่วยเหลืออย่างมีระบบ และตรงตามสภาพที่เปน็จริง เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

   - การเยีย่มบา้นนกัเรียนกรณีพิเศษ    2. คณะครูโรงเรียนเมืองเชลียงทกุคน สามารถดูแล ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

   - การประชุมผู้ปกครอง ช่วยเหลือและส่งเสริมนกัเรียนใหเ้ปน็คนดี มีความสุข

   - การอบรมนกัเรียนกลุ่มเส่ียง/กลุ่มมีปญัหา มีความสามารถตามศักยภาพของตนได้ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   - การโฮมรูมเพื่อดูแลช่วยเหลือ/ส่งเสริมนกัเรียน ด้านคุณภาพ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

   1. นกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

แก้ไข และส่งเสริมใหส้ามารถอยูร่่วมกับผู้อืน่

ได้อย่างมีความสุข 

  2. คณะครูโรงเรียนเมืองเชลียง มีความเข้าใจ 
ตระหนกั ในการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมนกัเรียน

ใหเ้ปน็คนดี มีความสุข มีความสามารถตามศักยภาพของตน

1 26.โครงการสืบสานงาน TO BE NUMBER ONE ร้อยละ 90 90 90 ด้านปริมาณ  90000 90000 90000 270000 1 1 1 กลุ่มงาน

   - กิจกรรมพัฒนาการบริการงานศูนย์เพื่อนใจ ของจ านวน   1. สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE พึงพอใจในการให้ ทัว่ไป

   - กิจกรรมเพื่อการสร้างและพัฒนาเครือข่าย นักเรียน บริการที่มีคุณภาพจากศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่น  เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

   - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก “TO BE NUMBER ONE Friend Corner” ร้อยละ 90 ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

   - กิจกรรมโครงการใครติดยายกมือขึน้   2. มีนกัเรียนเข้าร่วมรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด

 รู้จักหลีกเล่ียงจากยาเสพติด และลด ละ เลิก ได้ร้อยละ 90 กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

  3. มีนกัเรียนแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ตามความสนใจ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

และความถนดัของตนเองอย่างมีความสุขร้อยละ 90  

  4. นกัเรียนดูแล ใส่ใจสุขภาพกาย สุขภาพจิต เหน็คุณค่าของ

ตนเองและผู้อืน่ร้อยละ 90    

  5. มีนกัเรียนแกนน าเพิ่มขึน้และสามารถจัดกิจกรรมปรับทกุข์ 

สร้างสุข แก้ปญัหา พัฒนา EQ ใหส้มาชิกที่มาใช้บริการ

พึงพอใจร้อยละ 90
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1 27. โครงการงบ COVID ร้อยละ 80 80 80 ด้านปริมาณ 45000 45000 45000 135000 1 1 1 กลุ่มงาน

   - ประชาสัมพันธใ์หค้วามรู้ เร่ืองการเฝ้าระวงัการ ของจ านวน    1. นกัเรียน  ครู  และบคุลากรทางการศึกษาโรงเรียน ทัว่ไป

แพร่ระบาดของ โรคโรคติดต่อเชือ้ไวรัส นักเรียน เมืองเชลียงทกุคนได้รับการดูแลเร่ืองสุขภาพ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

โคโรนา 2019 (COVID) แก่นกัเรียน ด้านคุณภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

 ครูและบคุลากร ในโรงเรียน    1. นกัเรียน  ครู  และบคุลากรทางการศึกษาโรงเรียน

   - จัดจ้างท าปา้ยไวนลิประชาสัมพันธใ์หค้วามรู้ เมืองเชลียงร้อยละ 80 สามารถปอ้งกันตนเองจากภาวะเส่ียง กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

แก่นกัเรียน ครู และบคุลากรในโรงเรียน ต่อโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)  ได้ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

   - จัดกิจกรรมส่งเสริม การเฝ้าระวงัโรคระบาด 

โรคเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)   

1 28. โครงการปรับสภาพนักเรียนใหม่ ร้อยละ 90 90 90 ด้านปริมาณ 90000 90000 90000 270000 1 1 1 กลุ่มงาน

 ปีการศึกษา 2564 ของจ านวน   1. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1 และ 4 ร้อยละ 90 เข้าร่วม ทัว่ไป

   - คู่มือนกัเรียน นักเรียน กิจกรรมปรับสภาพนกัเรียนใหม่ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

   - ปรับสภาพนกัเรียนใหม่ ด้านคุณภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  1. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1 ยอมรับที่จะอยูร่่วมกัน

บนความแตกต่างและหลากหลาย กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

  2. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4 รู้ศักยภาพพื้นฐานของตัวเอง ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

1 29. โครงการสานสายใยจากใจครูที่ปรึกษา ร้อยละ 100 100 100 ด้านปริมาณ 30000 30000 30000 90000 1 1 1 กลุ่มงาน

(ปีใหม)่ ของจ านวน    1. นกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1-6  จ านวน 1,346 คน ทัว่ไป

   - จัดกิจกรรมวนัปใีหม่ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

ด้านคุณภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

   1. ครูและนกัเรียนมีความสัมพันธอ์ันดีต่อกัน

   2. นกัเรียนเหน็คุณค่าของความเปน็ไทยมีส่วนร่วมใน กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

การอนรัุกษ์วฒันธรรมประเพณี ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

  3. นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์
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ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38     

ข้อที่

1 30. โครงการพัฒนาคณะกรรมการนักเรียน ร้อยละ 100 100 100 ด้านปริมาณ 20000 20000 20000 60000 1 1 1 กลุ่มงาน

   - กิจกรรมอบรมแกนน าคณะกรรมการนกัเรียน ของจ านวน    1. นกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง จ านวน 1,343 คน ทัว่ไป

และศึกษาดูงาน ปกีารศึกษา 2564 นักเรียน มีส่วนร่วมในการด าเนนิกิจกรรม เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

   - กิจกรรมตามนโยบายคณะกรรมการนกัเรียน    2. โรงเรียนเมืองเชลียงมีคณะกรรมการนกัเรียนโรงเรียน ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

และส่งเสริม สนบัสนนุการแข่งขันกิจกรรม เมืองเชลียง จ านวน  114 คน

สภานกัเรียนในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ด้านคุณภาพ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   - กิจกรรมกิจกรรมตามวนัส าคัญของชาติ    1. คณะกรรมการนกัเรียน วางแผนการท างานและมุง่มัน่ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

ศาสนา พระมหากษัตริย์ พัฒนางานจนส าเร็จ 
   - กิจกรรมสานสายใยจากรุ่นนอ้งสู่รุ่นพี่    2. คณะกรรมการนกัเรียนท างานอย่างมีความสุข

 มุง่มัน่พัฒนางาน และภาคภมูิใจใน ผลงานของตนเอง 
   3. นกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ
ต่อการท างานของคณะกรรมการนกัเรียน

1 31. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนา ร้อยละ 100 100 100 ด้านปริมาณ 45000 45000 45000 135000 1 1 1 กลุ่มงาน

งานคณะกรรมการนักเรียน ของจ านวน    1. นกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง จ านวน 1,343 คน ทัว่ไป

   - กิจกรรมส่งเสริมประชาธปิไตย นักเรียน    2. คณะกรรมการนกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง จ านวน  เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

   - อบรมแกนน าคณะกรรมการนกัเรียนและ 114 คน ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

ศึกษาดูงาน ปกีารศึกษา 2564 ด้านคุณภาพ 

  - กิจกรรมตามนโยบายคณะกรรมการนกัเรียน   1. คณะกรรมการนกัเรียน วางแผนการท างานและ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

และส่งเสริม สนบัสนนุการแข่งขันกิจกรรม มุง่มัน่พัฒนางานจนส าเร็จ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2
สภานกัเรียนในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน    2. คณะกรรมการนกัเรียนท างานอย่างมีความสุข  
  - สานสายใยจากใจใจศิษย์แด่ครูเกษียณ มุง่มัน่พัฒนางาน และภาคภมูิใจในผลงานของตนเอง
  - สานสายใยจากรุ่นนอ้งสู่รุ่นพี่    3. นกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ
  - สานสายใยจากใจครูที่ปรึกษา ต่อการท างานของคณะกรรมการนกัเรียน 

  - ส่งเสริมการตัดผมของนกัเรียน

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

สอดคล้องกับ

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการกลยุทธ์

ประเดน็กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38     

ข้อที่

1 32. โครงการยุวชนรักการอ่าน ร้อยละ 85 85 85 ด้านปริมาณ 10000 10000 10000 30000 1 1 1 กลุ่มงาน

- จัดอบรมนกัเรียนยุวชนรักการอ่าน ของจ านวน    1. นกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1  โรงเรียนเมืองเชลียง วชิาการ

นักเรียน จ านวน  140 คน ได้รับการอบรม เพื่อเหน็ความส าคัญ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

ของการอ่าน การค้นควา้ และสามารถผลิตส่ือส่งเสริม ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

นสัิยรักการอ่านได้ 

ด้านคุณภาพ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   1. นกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1  ร้อยละ  85 ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

 มีนสัิยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

จากหอ้งสมุด  แหล่งเรียนรู้  และส่ือต่างๆ รอบตัว 

   2. นกัเรียนร้อยละ 85 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน
และต้ังค าถามเพื่อการอ่าน การค้นควา้

   3. นกัเรียนร้อยละ 85 มีทกัษะในการผลิตส่ือส่งเสริมการอ่าน

และเปน็พื้นฐานทางการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  

   4. นกัเรียน ร้อยละ 85 เรียนรู้ร่วมกันเปน็กลุ่ม  แลกเปล่ียน

 ความคิดเหน็เพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกันได้

1 33. โครงการพัฒนาทรัพยากรห้องสมดุ ร้อยละ 80 80 80 ด้านปริมาณ 20000 20000 20000 60000 1 1 1 กลุ่มงาน

- จัดซ้ือหนงัสือ ของจ านวน    1. หอ้งสมุดมีวสัดุสารนเิทศประเภทส่ือส่ิงพิมพ์ และ วชิาการ

- จัดซ้ือวารสาร/หนงัสือพิมพ์ นักเรียน ส่ือทศันวสัดุ  ไวใ้หบ้ริการเพิ่มขึน้ อย่างนอ้ยร้อยละ  5  เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

- จัดท าปา้ย จากจ านวนวสัดุสารนเิทศในปทีี่ผ่านมา ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

   2. นกัเรียนและครูอาจารย์อย่างนอ้ยร้อยละ 80 ได้รับ

การบริการที่ทนัสมัยจากวสัดุสารนเิทศและตรง กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

กับความต้องการ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

   3. นกัเรียนอย่างนอ้ยร้อยละ  80  มีนสัิยรักการอ่านและ
เหน็ความส าคัญของหอ้งสมุด ดูได้จากการเข้ามาร่วม

กิจกรรมหอ้งสมุดและใช้บริการหอ้งสมุด

ด้านคุณภาพ 

   1. หอ้งสมุดมีวสัดุสารนเิทศประเภทส่ือส่ิงพิมพ์และ

ส่ือทศันวสัดุ  ไวใ้หบ้ริการแก่นกัเรียนและผู้ใช้เพิ่มขึน้

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ

ประเดน็กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38     

ข้อที่

อย่างนอ้ยร้อยละ 5 จากจ านวนวสัดุสารนเิทศในปทีี่ผ่านมา

   2. นกัเรียนและครูอาจารย์ได้รับการบริการที่ทนัสมัย

จากวสัดุสารนเิทศและตรงกับความต้องการท าใหเ้ข้ามา

ใช้บริการหอ้งสมุดเพิ่มขึน้

   3. นกัเรียนมีนสัิยรักการอ่านและการค้นควา้เหน็
ความส าคัญของหอ้งสมุดเพิ่มขึน้ดูได้จากการเข้าร่วม

กิจกรรมหอ้งสมุดและใช้บริการหอ้งสมุดเพิ่มขึน้

1 34. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุม่ ร้อยละ 30 30 30 ด้านปริมาณ 45000 45000 45000 135000 1 1 1 กลุ่มงาน
สาระการเรียนรู้การงานอาชพี ของจ านวน    1. นกัเรียนร้อยละ 90 มีวสัดุ  -อุปกรณ์ ในการฝึกปฏบิติั วชิาการ

   - กิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียน ในงานบา้น งานประดิษฐ์ งานเกษตร งานช่าง เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

   - กิจกรรมซ่อมและจัดซ้ือวสัดุกลุ่มสาระ ฯ    2. นกัเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนกลุ่มสาระ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

การเรียนรู้การงานอาชีพสูงขึน้

ด้านคุณภาพ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   1. ผู้เรียนได้ฝึกปฏบิติั เกีย่วกับงานบา้น งานประดิษฐ์ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

 งานเกษตร งานช่าง ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

   2. นกัเรียนมีความรู้ ความช านาญและมีทกัษะการใช้

วสัดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน

1 35. โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ร้อยละ 90 90 90 ด้านปริมาณ 10000 10000 10000 30000 1 1 1 กลุ่มงาน

และแอลกอฮอล์ ของจ านวน    1. นกัเรียนกลุ่มเส่ียง ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ ทัว่ไป

   - อบรมโครงการสถานศึกษาปลอดบหุร่ีและ นักเรียน สถานศึกษาปลอดบหุร่ีและแอลกอฮอล์ โรงเรียนเมืองเชลียง เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

แอลกอฮอล์  โรงเรียนเมืองเชลียง ด้านคุณภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

   1. นกัเรียนได้รับความรู้ เกิดความตระหนกั เกีย่วกับโทษ

และผลเสียของการสูบบหุร่ีที่มีต่อตนเองและผู้อืน่ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

ประเดน็กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ



เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38     

ข้อที่

1 36. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 80 80 80 ด้านปริมาณ 30000 30000 30000 90000 1 1 1 กลุ่มงาน

   - กิจกรรมรักชาติ ศาสน ์กษัตริย์ ของจ านวน    1. นกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ระดับชัน้มัธยมศึกษา ทัว่ไป

   - กิจกรรมซ่ือสัตย์สุจริต นักเรียน ปทีี่ 1 – 6 จ านวน 1,343 คน เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

   - กิจกรรมมีวนิยั    2. ครูและบคุลากรทางการศึกษา จ านวน  100 คน ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

   - กิจกรรมใฝ่เรียนรู้ ด้านคุณภาพ

   - กิจกรรมอยูอ่ย่างพอเพียง    1. นกัเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   - กิจกรรมมุง่มัน่ในการท างาน พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

   - กิจกรรมรักความเปน็ไทย ทั้งภายในและนอกโรงเรียน

   - กิจกรรมมีจิตสาธารณะ    2. นกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 มีการพัฒนา

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   3. นกัเรียนร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขและมีพฤติกรรม

ด้านบวกอย่างต่อเนือ่ง

   4. นกัเรียนมีความตระหนกัและเปน็แบบอย่างที่ดีได้ 

1 37. โครงการโรงเรียนคุณธรรม ร้อยละ 100 100 100 ด้านปริมาณ 5000 5000 5000 15000 1 1 1 กลุ่มงาน

โรงเรียนเมอืงเชลียง ของจ านวน   1. นกัเรียนระดับชัน้ม.1-ม.6 จ านวน 1,365 คน เข้าร่วม ทัว่ไป

  - ค่ายผู้น าเยาวชนด้าน คุณธรรม และ นักเรียน กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนเมืองเชลียง เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

ค่ายยุวชนคนคุณธรรม   2. นกัเรียนทกุคนได้รับการพัฒนาใหม้ีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  - โครงงานคุณธรรม ในโรงเรียนเพิ่มขึน้

  - ผลิตนวตักรรมสร้างสรรค์คนดี   3. นกัเรียนทกุคน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

  - คืนคุณธรรมสู่หอ้งเรียน ความพอเพียง ความกตัญญู ความซ่ือสัตย์สุจริต ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

  - ครอบครัวคุณธรรม ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์แหง่คุณธรรม

  - โรงเรียนดีต้องมีที่ยีน   4. โรงเรียนเมืองเชลียง ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กร

  - จัดท าภาพยนตร์ส้ันโรงเรียนคุณธรรม แหง่คุณธรรมเพิ่มขึน้

  - การประดับเข็มทอง ด้านคุณภาพ 
  - การสวดธมัจักกัปปวตัตนสูตร   1. นกัเรียนทกุคนมีความตระหนกัรู้ เข้าใจและคิดอย่าง
  - เยาวชนสร้างชาติ มีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแหง่คุณธรรมความดี

อย่างเปน็ธรรมชาติ ภมูิใจในการท าความดี

   2. พัฒนานกัเรียน ใหม้ีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียน

สอดคล้องกับ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

ประเดน็กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม



เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 
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 ข้อที่
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    สพม.38     

ข้อที่

เพิ่มขึน้

  3. พัฒนานกัเรียนใหม้ีคุณธรรม 5 ประการ คือ

ความพอเพียง ความกตัญญู ความซ่ือสัตย์สุจริต

 ความรับผิดชอบและอุดมการณ์แหง่คุณธรรม

4. นกัเรียนมีคุณธรรม 5 ประการ คือ ความพอเพียง 

ความกตัญญู ความซ่ือสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ 

และอุดมการณ์แหง่คุณธรรม

5. โรงเรียนเมืองเชลียง ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กร

แหง่คุณธรรมเพิ่มขึน้ ด้วยการขอความร่วมมือจากหนว่ยงาน 

และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเปน็รูปธรรมชัดเจน

ต่อเนือ่ง และยัง่ยืน

1 38. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนยุวกาชาด    ร้อยละ 85 85 85 ด้านปริมาณ 30000 30000 30000 90000 1 1 1 กลุ่มงาน

  - กิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด ของจ านวน 1. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1 - 3 โรงเรียนเมืองเชลียง วชิาการ

ระดับชัน้ม.1- ม.3 นักเรียน จ านวน  139  คน  มีความรู้และทกัษะที่จ าเปน็ตามหลักสูตร เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

  - กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือ ในกิจกรรมยุวกาชาด ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

โรงเรียนเมืองเชลียง และ ค่ายลูกเสือ 2. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1 - 3 โรงเรียนเมืองเชลียง

รามค าแหงสุโขทยั จ านวน  139  คน มีส่ือการเรียนรู้ทกุระดับชัน้ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

ด้านคุณภาพ

1. นกัเรียนกิจกรรมยุวกาชาดระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1 - 3

 โรงเรียนเมืองเชลียง  มีคุณธรรมจริยธรรม 

และค่านยิมที่พึงประสงค์ตามสถานศึกษาก าหนด 

2. นกัเรียนกิจกรรมยุวกาชาดระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1 - 3

 โรงเรียนเมืองเชลียง ยอมรับความแตกต่างแต่ละบคุคล

และสามารถอยูร่่วมกันได้อย่างมีความสุข

   3. นกัเรียนกิจกรรมยุวกาชาดระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 

โรงเรียนเมืองเชลียง มีสุขภาพจิตดี ร่างกายสมบรูณ์

แข็งแรง เหมาะสมกับช่วงวยั 

สอดคล้องกับ
หน่วยงาน
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1 39. โครงการส่งเสริมความปลอดภยัและ ร้อยละ ด้านปริมาณ 10000 10000 10000 30000 1 1 1 กลุ่มงาน

วินัยจราจรในสถานศึกษา ของจ านวน   1. นกัเรียนร้อยละ 80 ที่ใช้รถจักรยานยนต์และสภานกัเรียน ทัว่ไป

   - การจัดการเรียนรู้ความปลอดภยั นักเรียน ได้รับการอบรมเกีย่วกับในการปอ้งกันควบคุมอุบติัเหตุ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

และจราจร ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  2. พัฒนาสัญญาณจราจรบนถนนและขอบทางมากกวา่

ร้อยละ 60 ของเส้นทางในโรงเรียน กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

ด้านคุณภาพ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

  1. นกัเรียนเกิดความรู้ความตระหนกั ความเข้าใจเกีย่วกับ

การปอ้งกันอุบติัเหตุและกฎหมาย จราจร  มารยาทใน

การขับขีแ่ละรู้จักวธิกีารปอ้งกันตัวเองขณะขับขีย่านพาหนะ

มากขึน้

1 40. โครงการถวายเทียนจ าน าพรรษา ร้อยละ 80 80 80 ด้านปริมาณ 15000 15000 15000 45000 1 1 1 กลุ่มงาน

  - กิจกรรมถวายเทยีนจ าน าพรรษา ของจ านวน    1. นกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ระดับชัน้มัธยมศึกษา ทัว่ไป

  - กิจกรรมจิตอาสา นักเรียน ปทีี่ 1 – 6  จ านวน 1,343  คน เข้าร่วมกิจกรรม เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

  - กิจกรรมอืน่ๆ    2. ครูและบคุลากรทางการศึกษา จ านวน  100 คน ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

 เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านคุณภาพ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

  1. นกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  มีคุณลักษณะและค่านยิม ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  2. นกัเรียนมีความภมูิใจในทอ้งถิน่และความเปน็ไทย 

  3. นกัเรียนมีจิตอาสาและใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์

1 41. โครงการอบรมลูกเสืออาสา กกต. ร้อยละ ด้านปริมาณ 5000 5000 5000 15000 1 1 1 กลุ่มงาน

เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย ของจ านวน   1. นกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงเข้ารับการอบรมโครงการ วชิาการ

  - นกัเรียน ระดับชัน้ ม. 2 จ านวน 40 คน นักเรียน อบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธปิไตย เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

เข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  - จัดอบรมโดย กกต. จังหวดั ด้านคุณภาพ 

  1. ผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมี ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

ประเดน็กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
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ข้อที่

พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข และการปลูกจิตส านกึให้

ลูกเสือได้ตระหนกัถึงความส าคัญและคุณค่าของการเลือก

และเที่ยงธรรม 

  2. ผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการรณรงค์

ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการเมืองการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข

 การเลือกคนดีใหม้าปกครองบา้นเมือง การเลือกต้ังที่สุจริต

และเที่ยงธรรม ตลอดจนการอยูร่่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม 

ใหแ้ก่เพื่อนนกัเรียน ครอบครัว และประชาชนในทอ้งถิน่ 

และเปน็ผู้ใหค้วามช่วยเหลือและใหบ้ริการประชาชน 

ที่เลือกต้ังและหนว่ยเลือกต้ัง

1 42. โครงการพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์ ร้อยละ 80 80 80 ด้านปริมาณ 40000 40000 40000 120000 1 1 1 กลุ่มงาน

โสตทัศนูปกรณ์ ของจ านวน   1. ระบบมัลติมีเดียพร้อมอุปกรณ์โสตทศันปูกรณ์หอประชุม ทัว่ไป

  - จัดซ้ือซ่อมแซมวสัดุ และอุปกรณ์ นักเรียน ใหม่ หอ้งประชุมอาคาร 50 ป,ี หอ้งประชุมโสตทศันศึกษา, เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

  - ปรับปรุงระบบเสียงหนา้เสาธง ระบบเสียงหนา้เสาธง, ระบบเสียงใต้ถุนอาคาร 4 ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  - ปรับปรุงระบบเสียง อาคาร 4 ด้านคุณภาพ 

  - ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย   1. นกัเรียน ครูและบคุลากรโรงเรียนและหนว่ยงานภายนอก กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

ได้ใช้บริการอุปกรณ์โสตทศันปูกรณ์ ที่มีประสิทธภิาพ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

และทนัสมัยมากยิง่ขึน้

1 43. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียน ร้อยละ 90 90 90 ด้านปริมาณ 80000 8/0000 80000 160000 1 1 1 กลุ่มงาน

การสอนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของจ านวน    1. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1 - 3 โรงเรียนเมืองเชลียง วชิาการ
   - กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ นักเรียน จ านวน  359 คน  มีความรู้และทกัษะที่จ าเปน็ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

ระดับชัน้ม.1- ม.3 ตามหลักสูตรในกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และอืน่ๆ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1
   - กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือ    2. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1 - 3 โรงเรียนเมืองเชลียง
โรงเรียนเมืองเชลียงและค่ายลูกเสือรามค าแหง จ านวน  359 คน มีส่ือการเรียนรู้ทกุระดับชัน้ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

สุโขทยั ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

ด้านคุณภาพ

   1. นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์

ประเดน็กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ



เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38     

ข้อที่

ตามหลักสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90

   2. นกัเรียนมีความภมูิใจในทอ้งถิน่ เหน็คุณค่าความเปน็ไทย

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  90

   3. นกัเรียนเรียนรู้ที่จะอยูร่่วมกันรับฟังความคิดเหน็และ

วฒันธรรมที่แตกต่างไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90

   4. นกัเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์ สังคม 

สติปญัญา เหมาะกับวยัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90

1 44. โครงการค่ายสังคมศึกษา ร้อยละ 80 80 80 ด้านปริมาณ 27000 27000 27000 81000 1 1 1 กลุ่มงาน

  - น านกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสังคมศึกษา ของจ านวน   1. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4 จ านวน 80 คน วชิาการ

นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสังคมศึกษา เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

ด้านคุณภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  1. นกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เปน็ผู้มีความรู้และทกัษะ

ที่จ าเปน็ตามหลักสูตร  ระดับ ดีเยีย่ม กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

  2. นกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เหน็คุณค่าความเปน็มาของ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

ประวติัศาสตร์ชาติไทย ระดับ ดีเยีย่ม

  3. นกันกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4 

จ านวน 80 คน ปฏบิติัตนอยูใ่นคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม    

1 45. โครงการห้องเรียนสีขาว ร้อยละ 30 30 30 ด้านปริมาณ 15000 15000 15000 45000 1 1 1 กลุ่มงาน

  - หอ้งเรียนสีขาว ของจ านวน   1. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1-6 จ านวน ร้อยละ 90 ทัว่ไป

นักเรียน รู้จักวธิดูีแลรักษาตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและอบายมุข เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

ส่ิงมอมเมา ความรุนแรง และปอ้งกันภยัต่าง ๆ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

และปญัหาทางเพศ

ด้านคุณภาพ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

  1. นกัเรียนปลอดภยัจากส่ิงเสพติด อบายมุข ส่ิงมอมเมา ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

ความรุนแรงและปญัหาทางเพศ

ประเดน็กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ



เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38     

ข้อที่

1 46. โครงการสถานศึกษาสีขาว ร้อยละ ด้านปริมาณ 10000 10000 10000 30000 1 1 1 กลุ่มงาน
  - ศูนย์อ านวยและศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกันและ ของจ านวน   1. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1-6 จ านวน ร้อยละ 90 ทัว่ไป

ปราบปรามยาเสพติด นักเรียน รู้จักวธิดูีแลรักษาตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

  - กล่องรับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ปอ้งกัน และอบายมุข ส่ิงมอมเมา ความรุนแรง และปอ้งกันภยัต่างๆ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

แก้ไขปญัหายาเสติด และปญัหาทางเพศ

2. ด้านคุณภาพ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   1. นกัเรียนปลอดภยัจากส่ิงเสพติด อบายมุข ส่ิงมอมเมา ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

ความรุนแรงและปญัหาทางเพศ

1 47. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 100 100 100 ด้านปริมาณ 16000 16000 16000 48000 1 1 1 กลุ่มงาน
ในสถานศึกษา ของจ านวน   1. นกัเรียน ครูและบคุลากรทกุคนในโรงเรียนมีความรู้ ทัว่ไป

  - ด าเนนิกิจกรรมตามโครงการปอ้งกันและ นักเรียน ยาเสพติด ความเข้าใจโทษภยัต่างๆที่เกิดจากยาเสพติด เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

แก้ไขปญัหายาเสพติด ด้านคุณภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  1. นกัเรียน ครูและบคุลากรทกุคนในโรงเรียน

เกิดความตระหนกั เกีย่วกับโทษภยัต่างๆ ที่เกิดจาก กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

ยาเสพติดและร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

อย่างต่อเนือ่ง

1 48. โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมดุ ร้อยละ 80 80 80 ด้านปริมาณ 40000 40000 40000 120000 1 1 1 กลุ่มงาน

  - การปรับปรุงบรรยากาศหอ้งสมุด ของจ านวน   1. สถานศึกษามีหอ้งสมุดที่มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร วชิาการ

  - การดูแลรักษาซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์ นักเรียน สารสนเทศหอ้งสมุดที่ทนัสมัยและพัฒนามุมต่างๆ ภายใน เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

หอ้งสมุดเพิ่มขึน้พร้อมบริการแก่ผู้ใช้ทกุคน ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  2. สถานศึกษามีหอ้งสมุดที่มีวสัดุ  ครุภณัฑ์และส่ือต่างๆ

 ไวบ้ริการแก่ผู้เรียนที่หลากหลายและเพียงพอต่อการเรียนรู้ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพิ่มขึน้ร้อยละ 7 ของ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

ทกุปี

  3. หอ้งสมุดมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนท าใหผู้้เรียน เหน็ความส าคัญของ

หอ้งสมุดดูได้จากการเข้ามาใช้บริการหอ้งสมุดเพิ่มขึน้

ร้อยละ 85

สอดคล้องกับ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

ประเดน็กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม



เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38     

ข้อที่

ด้านคุณภาพ 

  1. สถานศึกษาจัดหอ้งสมุดใหม้ีระบบบริหารจัดการทรัพยากร

 สารสนเทศที่ทนัสมัยและพัฒนามุมต่าง ๆ ภายในหอ้งสมุด

พร้อมใหบ้ริการแก่ผู้ใช้

  2. สถานศึกษามีหอ้งสมุดที่มีวสัดุ  ครุภณัฑ์และส่ือต่างๆ 

ไวบ้ริการแก่ผู้เรียนที่หลากหลายและเพียงพอต่อการเรียนรู้

ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพิ่มขึน้ร้อยละ 7 ของทกุปี

  3. หอ้งสมุดจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียนท าใหผู้้เรียน เหน็ความส าคัญ

ของหอ้งสมุดดูได้จากการเข้ามาใช้บริการหอ้งสมุด

1 49. โครงการพัฒนาศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 70 70 70 ด้านปริมาณ 10000 10000 10000 30000 1 1 1 กลุ่มงาน

พ้ืนบ้านโรงเรียนเมอืงเชลียง ของจ านวน   1.นกัเรียนอย่างนอ้ยร้อยละ 70 มีความชืน่ชมและตระหนกั วชิาการ

  - จัดซ้ือและจัดเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ นักเรียน ในการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น โรงเรียนเมืองเชลียง เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

ด้านคุณภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  1. ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร้อยละ 95 

มีความชืน่ชม ตระหนกัในการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

โรงเรียนเมืองเชลียง ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

  2. ศูนย์อนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นโรงเรียนเมืองเชลียง

เปน็แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและทอ้งถิน่

1 50. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ ร้อยละ 60 60 60 ด้านปริมาณ 30000 30000 30000 90000 1 1 1 กลุ่มงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของจ านวน   1. โรงเรียนมีนกัเรียนแกนน าร้อยละ 5 ประจ าแหล่งเรียนรู้ วชิาการ

  - กิจกรรมพัฒนาแกนน า/แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน นักเรียน และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

  - กิจกรรมใหบ้ริการแก่นกัเรียน ครูและชุมชน มีความรู้ เข้าใจ และสามารถถ่ายทอดหลักปรัชญาของ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  - กิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เศรษฐกิจพอเพียง

 2. นกัเรียนร้อยละ 60 มีความรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

 “อยูอ่ย่างพอเพียง” นอ้มน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนั

สอดคล้องกับ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

ประเดน็กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม



  3. ครูร้อยละ 100 มีความรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38     

ข้อที่

พอเพียง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บรูณาการสู่การเรียน

การสอน

ด้านคุณภาพ

  1. แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเปน็ต้นแบบใหชุ้มชน

และทอ้งถิน่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้

   2. นกัเรียนมีความรู้และทกัษะพื้นฐานในการด าเนนิชีวติ

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. ครูใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้พัฒนาใหผู้้เรียนเกิด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยูอ่ย่างพอเพียง”

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบรูณาการสู่การเรียน

การสอน 

  4. ผู้บริหาร ครูและบคุลากรในสถานศึกษา เปน็ต้นแบบใน
การปฏบิติัตน และด าเนนิชีวติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1 51. โครงการส่งนักเรียนแขง่ขนัทักษะ ร้อยละ ด้านปริมาณ 400000 400000 400000 1200000 1 1 1 กลุ่มงาน

  - การฝึกซ้อมและส่งนกัเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ของจ านวน   1. นกัเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันทกัษะ ร้อยละ 60 วชิาการ

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดับเขต  ภาค นักเรียน ของกิจกรรมทางวชิาการทั้งหมด เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

 และประเทศ   2. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้้เรียน ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  - การส่งนกัเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันภายใน มีส่วนร่วมร้อยละ 100

สพม.สุโขทยั ด้านคุณภาพ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

  - การส่งนกัเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันกับ   1. นกัเรียนมีการพัฒนาทกัษะทางวชิาการตามที่ตนเองถนดั ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

หนว่ยงานอืน่ ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง

  2. นกัเรียนมีทกัษะสามารถน าความรู้และประสบการณ์

ไปใช้พัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ

ประเดน็กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ



เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38     

ข้อที่

1 52. โครงการพัฒนางานวิจัยและการศึกษา ร้อยละ 90 90 90 ด้านปริมาณ 2000 2000 2000 6000 1 1 1 กลุ่มงาน

  - ส่งเสริมงานวจิัยในชัน้เรียน ของจ านวน   1. ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาร้อยละ 90 วชิาการ

  - ด าเนนิกระบวนการวจิัยในกระบวน นักเรียน มีวจิัยในชัน้เรียน เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

การเรียนการสอน ด้านคุณภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  1. งานวจิัยในชัน้เรียนสามารถพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ 
ทกัษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

  2. งานวจิัยในชัน้เรียนสามารถแก้ปญัหานกัเรียน ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

ในชัน้ที่ตนเองสอนได้

1 53. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร้อยละ 80 80 80 ด้านปริมาณ 19000 19000 19000 57000 1 1 1 กลุ่มงาน

  - นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4/1, 4/2 และ 4/6 ของจ านวน   1. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4/1, 4/2, 4/6 และ วชิาการ

และนกัเรียนชุมนมุพฤกษานา่รู้ รวมจ านวน นักเรียน นกัเรียนชุมนมุพฤกษานา่รู้ เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80  เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

130 คน รับการอบรมด้านพฤกษศาสตร์ ด้านคุณภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  - นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4/1, 4/2, 4/6   1. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4/1, 4/2, 4/6  และ

และนกัเรียนชุมนมุพฤกษานา่รู้ร่วมปลูกต้นไม้ นกัเรียนชุมนมุพฤกษานา่รู้ ที่เข้าร่วมกิจกรรม สร้างองค์ความรู้ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

ในคาบชุมนมุ และสามารถบอกแนวทางในการอนรัุกษ์พันธกุรรมพืชได้ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

  - นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4/1, 4/2, 4/6 อยูใ่นระดับดี

และนกัเรียนชุมนมุพฤกษานา่รู้ร่วมท าปา้ย

ชือ่พรรณไม้ในคาบชุมนมุ

1 54. โครงการนิทรรศการวิชาการ ด้านปริมาณ 53000 53000 53000 159000 1 1 1 กลุ่มงาน

  - จัดนทิรรศการแสดงผลงานของครู   1. ร้อยละ 100 ของนกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง วชิาการ

  - นทิรรศการเชิงปฏบิติัการ 8 กลุ่มสาระ  ปกีารศึกษา 2564 เข้าร่วมกิจกรรม เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

  - กีฬาฟุตซอล   2. ร้อยละ 70 ของนกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  - วอลเลย์บอล ชมพ-ูขาว คัพ ปกีารศึกษา 2564 มีผลการประเมิน ของคะแนนคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ และผลการประเมินของคะแนน อ่าน คิด กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

วเิคราะห ์เขียน ระดับดี ขึน้ไป ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

  3. ร้อยละ 80 ของนกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง

ปกีารศึกษา 2564 มีความพึงพอใจต่อโครงการนทิรรศการ

วชิาการ ในระดับดีขึน้ไป

สอดคล้องกับ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

ประเดน็กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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2564-2566
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ข้อที่

ด้านคุณภาพ

  1. นกัเรียนมีทกัษะ ความสามารถในด้านวชิาการ

  2. นกัเรียนมีกระบวนการคิด การท างานร่วมกัน 

คิดเชิงสร้างสรรค์

1 55. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง ร้อยละ 25 25 25 ด้านปริมาณ 10000 10000 1000 21000 1 1 1 กลุ่มงาน

คณิตศาสตร์ ของจ านวน   1. นกัเรียนร้อยละ 25 ของนกัเรียนทั้งหมดสมัครเข้าร่วม วชิาการ

  - กิจกรรมแข่งความเปน็เลิศทางคณิตศาสตร์ นักเรียน กิจกรรมแข่งขันความเปน็เลิศทางคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

ภายในโรงเรียน ด้านคุณภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  1. นกัเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักคิด แก้ปญัหาด้วยตัวเอง

อย่างสมเหตุสมผลรู้จักวางแผน คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญัหา กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

โดยใช้เหตุผลประกอบ ได้ระดับดีขึน้ไป ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

  2. นกัเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรม

1 56. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียน ร้อยละ 80 80 80 ด้านปริมาณ 29000 29000 29000 87000 1 1 1 กลุ่มงาน

เมอืงเชลียง ของจ านวน   1. นกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงจ านวน 1,000 คนเข้าร่วม วชิาการ

  - จัดซ้ืออุปกรณ์ สารเคมี เตรียมฝึกและ นักเรียน นทิรรศการและการแข่งขันทางวทิยาศาสตร์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

จัดนทิรรศการ ด้านคุณภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  - จัดแข่งขันกิจกรรมวทิยาศาสตร์   1. นกัเรียนมีความรู้จากการเข้าร่วมนทิรรศการทาง

  - จัดกิจกรรมสัปดาหว์ทิยาศาสตร์โรงเรียน วทิยาศาสตร์ในระดับดี กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

เมืองเชลียง   2. นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในระดับดี ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

  3. นกัเรียนผ่านเกณฑ์การแข่งขันทางวทิยาศาสตร์

 ในระดับเหรียญเงิน

  4. นกัเรียนมีเจตคติต่อวชิาวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดับดี

1 57. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุม่สาระ ร้อยละ 70 70 70 ด้านปริมาณ 115000 115000 115000 345000 1 1 1 กลุ่มงาน

การเรียนรู้ศิลปะ ของจ านวน    1. นกัเรียนอย่างนอ้ยร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วชิาการ

   - จัดการเรียนการสอนสาระทศันศิลป์ นักเรียน กลุ่มสาระศิลปะระดับดีขึน้ไป เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

   - จัดการเรียนการเรียนสาระดนตรีไทย/สากล    2. นกัเรียนอย่างนอ้ยร้อยละ 70 มีคุณลักษณะ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

   - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระนาฏศิลป์ อันพึงประสงค์ระดับดีขึน้ไป

สอดคล้องกับ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
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เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38     

ข้อที่

   3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร้อยละ 100 จัดการเรียน กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

ที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ ข้อที ่1.2 ข้อที ่2 ข้อที ่2

ด้านคุณภาพ 

   1. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์

อยูใ่นระดับดี 

   2. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร

เปน็ไปตามเกณฑ์อยูใ่นระดับดี

ประเดน็กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที ่21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ



ประเดน็กลยุทธ์ที ่๒ พัฒนาหลักสูจรและกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้รียนตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ ๒. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38     

ข้อที่

2 58. โครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ของ ร้อยละ 90 90 90 ด้านปริมาณ 30000 30000 30000 150000 4 4 4 กลุ่มงาน

   นักเรียนชัน้ ม.1, ม.4 ของจ านวน   1. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1 จ านวน วชิาการ

  - ปรับพื้นฐานความรู้นกัเรียนชัน้ ม.1 นักเรียน  280 คน และ นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

และ ม.4 ปทีี่ 4 จ านวน 240 คน เข้าร่วมกิจกรรม ข้อที ่1.1 ข้อที ่1.1 ข้อที ่1.1

ร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์ขึน้ไป

ด้านคุณภาพ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

1. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1 และ ข้อที ่1.1 ข้อที ่2,4 ข้อที ่2,4

นกัเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4 มีความ

พึงพอใจเกีย่วกับกิจกรรมโครงการ

ปรับพื้นฐานความรู้อยูใ่นระดับดีขึน้ไป

2 59. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถาน แผนปฏบิติั 1 1 1 ด้านปริมาณ 10000 10000 10000 30000 4 4 4 กลุ่มงาน

ศึกษา การประจ าปี   1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ วชิาการ

  -  ประชุมเชิงปฏบิติัการปรับปรุง เหมาะสมสอดคล้องกับทอ้งถิน่ 1 ฉบบั เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านคุณภาพ ข้อที ่1.1 ข้อที ่1.1 ข้อที ่1.1

  -  จัดท าเล่มหลักสูตรสถานศึกษา   1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่

  -  ใช้หลักสูตรสถานศึกษา เหมาะสม สอดคล้องกับทอ้งถิน่ เปน็ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

  -  ติดตามการใช้หลักสูตร หลักสูตรทีอ่ยู่ในเกณฑ์ทีดี่ ข้อที ่1.1 ข้อที ่2 ข้อที ่2

  -  ประเมินผลติดตามการใช้หลักสูตร

2 60. โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน ร้อยละ 85 85 85 ด้านปริมาณ 440000 440000 440000 1320000 4 4 4 กลุ่มงาน

วิชาการ ของจ านวน   1 .ครูมีการใช้วสัดุ ส่ือ สนบัสนนุการ วชิาการ

  -  ใหบ้ริการถ่ายเอกสาร ครู บริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เอือ้ต่อ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

  -  ใหบ้ริการส าเนาเอกสาร การจัดการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียน ข้อที ่1.1 ข้อที ่1.1 ข้อที ่1.1

  -  ส าเนาข้อสอบกลางภาค/ ร้อยละ 60 60 60 ร้อยละ 85

ปลายภาค ของจ านวน   2.  นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

  -  ส าเนาหนงัสือเรียน นักเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดี  ข้อที ่1.1 ข้อที ่2 ข้อที ่2

  -  ส าเนาส่ือบทเรียน ร้อยละ 60 

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ



ประเดน็กลยุทธ์ที ่๒ พัฒนาหลักสูจรและกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้รียนตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ ๒. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38     

ข้อที่

  -  จัดหาอุปกรณ์การสอบกลางภาค/ ด้านคุณภาพ

ปลายภาค 1. ครูและบคุลากรทางการศึกษามีวสัดุ 

ส่ือ สนบัสนนุ การบริหารจัดการการเรียน

การสอนและการเรียนรู้ที่เอือ้ต่อ

การจัดการเรียนรู้

  2. นกัเรียนเกิดการคิด การปฏบิติั 

การแก้ปญัหา ศึกษา  ค้นควา้และเรียนรู้

ด้วยตนเองด้วยวธิกีารที่หลากหลาย

เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของนกัเรียน

2 61. โครงการค่ายดาราศาสตร์ ร้อยละ 80 80 80 ด้านปริมาณ 30000 30000 30000 90000 4 4 4 กลุ่มงาน

  - อบรมครู ของจ านวน   1. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 6 วชิาการ

  - จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ นักเรียน ร้อยละ 80 เข้าร่วม กิจกรรมค่าย เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

ดาราศาสตร์ ข้อที ่1.1 ข้อที ่1.1 ข้อที ่1.1

  2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ร้อยละ 80 เข้าร่วม กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ข้อที ่1.1 ข้อที ่2,4 ข้อที ่2,4

ด้านคุณภาพ 

   1. นกัเรียนมีความเข้าใจเกีย่วกับการ

สังเกตดาว กลุ่มดาว ทรงกลมฟ้าและ

ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เพิ่มมากขึน้

   2. นกัเรียนสามารถอธบิายหลักการ

ท างานของกล้องโทรทรรศนแ์ละภาพที่

ปรากฏเมื่อมองผ่านกล้องโทรทรรศน์ได้
   3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจในการ

จัดกิจกรรมดาราศาสตร์เพิ่มมากขึน้  

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ



ประเดน็กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา

เป้าประสงค์ 3. สถานศึกษามีสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพกับผู้เรียน

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38     

ข้อที่

3 62.โครงการพัฒนาระบบเครือขา่ย ร้อยละ 80 80 80 ด้านปริมาณ 243000 243000 243000 1215000 1 1 1 กลุ่มงาน

อินเทอร์เน็ต ของจ านวน   1. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1-6 ทกุคน วชิาการ

  - ซ่อมแซม,เพิ่มเติมจุดใหบ้ริการ นักเรียน  ครู  บคุลากรทางการศึกษา ส านกังาน เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

  - พัฒนาระบบอินเตอร์เนต็ กลุ่มงานมีสัญญาณอินเตอร์เนต็ ส าหรับ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

 ใช้งานภายในโรงเรียนอย่างทั่วถึง 

2. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

โอกาสใหผู้้เรียนมีส่วนร่วม ร้อยละ 80 ข้อที ่1.5 ข้อที ่4 ข้อที ่4

3. ผลิตส่ือใหน้กัเรียน เรียนผ่านส่ือ

ออนไลนไ์ด้ร้อยละ 80 ของนกัเรียนทั้งหมด

ด้านคุณภาพ 

1. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ส าหรับ

การจัดการเรียนการสอนและส านกังานก ลุ่มงานมีคุณภาพ

3 63. โครงการพัฒนาส านักงานกลุม่ ร้อยละ 100 100 100 ด้านปริมาณ 52000 52000 52000 260000 1 1 1 กลุ่มงาน

บริหารวิชาการ ของจ านวน   1. ใหข้้อมูลสารสนเทศของงานวชิาการ วชิาการ

   - จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ส านกังาน ครู  แก่บคุลากร 100% เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

   - จัดท าเอกสารวชิาการ 2. ใหบ้ริการข้อมูลสารสนเทศของงาน ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

   - จัดท าบริการข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ 100 100 100 วชิาการแก่นกัเรียน 100% 

   - การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในส านกังาน ของจ านวน ด้านคุณภาพ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

นักเรียน   1.  โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยี ข้อที ่1.1 ข้อที ่6 ข้อที ่6

สารสนเทศที่เกีย่วข้องกับงานวชิาการอย่าง

เปน็หมวดหมู ่ครอบคลุม ทนัสมัย ไม่นอ้ย กวา่ร้อยละ 90 

2. โรงเรียนน าข้อมูลจากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่เกีย่วข้องกับงานวชิาการ

ไปใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษา 

และพัฒนาการจัดการศึกษาได้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90

3. ผู้ใช้บริการร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ

ด้านการใหบ้ริการทางวชิาการ   

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ



ประเดน็กลยุทธ์ที ่4 บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ 4. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38   

ข้อที่

4 64. โครงการงานโภชนาการและ ร้อยละ 90 90 90 ด้านปริมาณ 85000 85000 85000 255000 1 1 1 กลุ่มงาน

สุขาภบิาลอาหาร ของความ   1. สถานที่ประกอบอาหารร้อยละ 90 ทั่วไป

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงสถานที่ ส าเร็จ สามารถใช้งานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

ประกอบการโรงอาหาร ของการ กระทรวงสาธารณสุข ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

   - ส ารวจสถานที่ประกอบการโรงอาหาร ปฏบิัติงาน 2. นกัเรียน ครูและบคุลากรทางการศึกษา

   - บนัทกึขอด าเนนิงานตามโครงการ ตามแผน ร้อยละ90 มีความพึงพอใจในการใช้บริการ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   - ท าที่ล้างจานและที่ประกอบอาหาร โรงอาหาร ข้อที ่1.9 ข้อที ่5 ข้อที ่5

ด้านคุณภาพ

กิจกรรมที่ 2 พัฒนางานโภชนาการและ 1. ผู้ประกอบการในโรงอาหารของโรงเรียน

สุขาภบิาลอาหาร เมืองเชลียงประกอบอาหารใหถู้กสุขลักษณะ

 - จัดท าบตัรคิวในการเข้าซ้ืออาหารของ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

นกัเรียน 2. นกัเรียนเลือกรับประทานอาหารที่มี

 - กิจกรรมอืน่ๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย คุณค่า ถูกหลักโภชนาการ และความ

 - การประมูลเช่าสถานที่จ าหนา่ยอาหาร ปลอดภยั

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงปูกระเบื้อง

สถานที่โรงอาหาร

   - ส ารวจสถานที่ประกอบการโรงอาหาร

   - บนัทกึขอด าเนนิงานตามโครงการ

   - ด าเนนิการจัดจ้าง จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์

   - ท าที่ล้างจานและที่ประกอบอาหาร

กิจกรรมที่ 4 จัดท าห้องประชาสัมพันธ์

แก่ครูเวรโรงอาหาร

  - จัดท าหอ้งประชาสัมพันธแ์ก่ครูเวร

โรงอาหาร

  - จัดเก็บเคร่ืองขยายเสียง/ไมค์

 - การประมูลเช่าสถานที่จ าหนา่ยอาหาร

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ



ประเดน็กลยุทธ์ที ่4 บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ 4. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38   

ข้อที่

4 65. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 90 90 ด้านปริมาณ 47000 47000 47000 141000 1 1 1 กลุ่มงาน

งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน ของความ 1. โรงเรียนมีแผนปฏบิติัการประจ าปี แผนงานฯ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบงานในงาน ส าเร็จ 2. โรงเรียนมีระบบการบริการจดัการด้านง เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

ส านักงานกลุม่แผนงานฯ ของการ บประมาณ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

 - จัดระบบเอกสารภายในส านกังานเปน็ ปฏบิัติงาน 3. โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในและ

หมวดหมู่ ตามแผน การตรวจสอบถ่วงดุล กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

 - ใหบ้ริการข้อมูลเกีย่วกับงานแผนและ   4. โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏบิติังาน ข้อที ่1.9 ข้อที ่6 ข้อที ่6

ประกันรวมทั้งข้อมูลอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง และรายงานผลไตรมาสละ 1 คร้ัง

  5. โรงเรียนจัดท าข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

กิจกรรมที่ 2 งานวางแผนพัฒนา ที่จ าเปน็และควรมีครบทกุรายการ

โรงเรียน   6. โรงเรียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ

 - จัดท าแผนปฏบิติัการประจ าปกีารศึกษา ที่จ าเปน็และควรรายงานต่อหนว่ยงาน

2564 ต้นสังกัดครบทกุรายการ

 - ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อ ด้านคุณภาพ

ก าหนดกรอบวงเงินในการจัดสรร   1. โรงเรียนมีเปา้หมาย วสัิยทศัน ์

และแนวทางการ ด าเนนิงานกิจกรรม และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบท

ต่อกลุ่มงานแผนงานฯ คณะกรรมการ ของสถานศึกษา ความต้องการ

บริหารพิจารณาอนุมัติ งปม. ของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเหน็ชอบ แหง่ชาติที่เปน็ไปได้ในการปฏบิติั และ

งปม. ทนัต่อการเปล่ียนแปลงจัดการ

  - กลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระฯ เสนอ  2. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่สนบัสนนุ

โครงการ การบริหาร

  - กลุ่มงานแผนงานฯ หลอมกิจกรรม/

โครงการ จัดท าแผนปฏบิติัการประจ าปี

งบประมาณ

  - กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ ด าเนนิงานตาม

แผน

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ



ประเดน็กลยุทธ์ที ่4 บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ 4. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38   

ข้อที่

  - กลุ่มงานแผนงานฯ จัดท าทะเบยีนคุม

การใช้ งปม.

  - กลุ่ม/งาน /กลุ่มสาระฯ รายงานผลการ

ด าเนนิงาน

  - กลุ่มงานแผนงานฯ สรุปรายงานผล

ประจ าปี

กิจกรรมที่ 3 งานจัดระบบควบคุมภายใน

สถานศึกษา

 -  วางแผนควบคุมความเส่ียง

  - ประชุมกลุ่มงานที่เกีย่วข้อง

  - กลุ่มงานวางแผนควบคุมภายในกลุ่ม

  - กลุ่มงานรายงานผลการควบคุม

 ความเส่ียง  (แบบ ปค.4 และ ปค.5)

4 กิจกรรมที่ 4 งานเสนอขอและจัดตั้ง

งบประมาณ

  - ส ารวจข้อมูลความต้องการงบประมาณ

  - วสัดุ ครุภณัฑ์ ที่ดินส่ิงก่อสร้าง 

ของโรงเรียน

  - จัดท าค าขอต้ังงบประมาณส่ง

หนว่ยงานต้น

สังกัดและหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง

 - ประสาน ส่วนงานที่เกีย่วข้อง 

กิจกรรมที่ 5 งานสารสนเทศ

  - จัดท าข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนตาม 

แบบที่ สพฐ.หรือ สพม.สุโขทยัก าหนดโดย 

จนท. สารสนเทศลงทะเบยีนข้อมูลพื้นฐาน

รายบคุคลและบคุลากรบนัทกึข้อมูลของ

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ



ประเดน็กลยุทธ์ที ่4 บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ 4. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38   

ข้อที่

ตนเองบน Web Site ที่ก าหนด

  - จัดท าข้อมูล  Online  ได้แก่ ข้อมูล

นกัเรียนรายบคุคล

 (On Web Data Center)

  - จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

EMIS

  - ข้อมูล B-Obec / M-Obec / SESA

  - ระบบติดตามและประเมินผล

อิเล็กทรอนกิส์การด าเนนิงานตามนโยบาย

(EMES)

  - ระบบบริหารสารสนเทศส านกับริหาร

มัธยมศึกษาตอนปลาย (SESA)

4 66. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 90 90 ด้านปริมาณ 18000 18000 18000 54000 1 1 1 กลุ่มบริหาร

ระบบงานประกันคุณภาพภายใน ของจ านวน   1. ร้อยละ 90 ของครูและบคุลากรใน งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 การวางระบบ ครู สถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจต่อระบบ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประกันคุณภาพ ภายในและภายนอก ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  - แต่งต้ังคณะท างานจัดวางระบบ สามารถปฏบิติังานได้อย่างมีประสิทธภิาพ

งานประกันคุณภาพภายในก ากับดูแล เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

จัดเก็บข้อมูลรายตัวชีว้ดั ใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ข้อที ่1.9 ข้อที ่6 ข้อที ่6

  - ประชุมคณะครูท าความเข้าใจระบบงาน   2. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีระบบ

ประกันคุณภาพ และชีแ้จงวธิกีารด าเนนิ ประกัน คุณภาพภายในครู บคุลากร

งาน  ผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้อง

  - ด าเนนิกิจกรรม  มีความเข้าใจใหค้วามร่วมมือใน

  - รวบรวมผลการประเมินสรุปรายงาน การจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ภาพรวมโรงเรียน การจัดการศึกษา ใหม้ีคุณภาพตาม

  - จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ มาตรฐานการศึกษา

สถานศึกษาและรายงานผลการด าเนนิงาน

สอดคล้องกับ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม



ประเดน็กลยุทธ์ที ่4 บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ 4. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38   

ข้อที่

ต่อผู้เกีย่วข้อง

  - กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาสู่

มาตรฐานสากล

กิจกรรมที่ 2 การเตรียมรับการประเมนิ

จาก สมศ.

 - ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน  

 - จัดเตรียมน าเสนอผลการด าเนนิงานราย

มาตรฐาน

 - ประสานงานกับผู้มีส่วนเกีย่วข้อง

 - จัดท าเอกสารน าเสนอผลการด าเนนิงาน

 - รับการประเมินจาก สมศ.

4 67. โครงการพัฒนางานพัสดุและ ร้อยละ 90 90 90 ด้านปริมาณ 25000 25000 25000 75000 1 1 1 กลุ่มบริหาร

ทรัพย์สิน ของความ   1. ร้อยละ 90  สถานศึกษามีระบบงาน งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 งานพัสดุและทรัพย์สิน ส าเร็จ พัสดุและทรัพย์สินที่ชัดเจน ถูกต้อง และ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

   - ใหบ้ริการจัดซ้ือ จัดจ้างตามที่ได้ ของการ เปน็ปจัจุบนั ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

รับอนมุัติ ปฏบิัติงาน   2. ร้อยละ90 บคุลากรงานพัสดุและ

   - จัดท ารายงานการจัดซ้ือ จัดจ้าง ตามแผน ทรัพย์สินทกุคน ใหบ้ริการแก่บคุคลทั้ง กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   - จัดท าทะเบยีนคุมพัสดุตามระเบยีบ ภายในและภายนอก อย่างรวดเร็ว ข้อที ่1.9 ข้อที ่6 ข้อที ่6

ส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพัสดุ และถูกต้อง

  - ตรวจสอบ / จ าหนา่ย พัสดุประจ าปี   3. ร้อยละ 90  มีการจัดท าบญัชีประเภท

ต่างๆ และจัดท าบญัชีครุภณัฑ์ ถูกต้อง

เปน็ปจัจุบนัและ สามารถตรวจสอบได้

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ



ประเดน็กลยุทธ์ที ่4 บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ 4. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38   

ข้อที่

4 68. โครงการพัฒนางานการเงิน ร้อยละ 100 100 100 ด้านปริมาณ 30000 30000 30000 90000 1 1 1 กลุ่มบริหาร

และบัญชี ของความ   1. เพื่อใหก้ารจัดท าบญัชีการเงินของ งบประมาณ

  - จัดท าคู่มือปฏบิติังานด้านงานการเงิน ส าเร็จ โรงเรียนครบ ร้อยละ 100 เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

  - ใหบ้ริการด้านการเงินและบญัชีตาม ของการ ด้านคุณภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

ที่ได้รับอนมุัติ ปฏบิัติงาน   1. สถานศึกษามีคู่มือการปฏบิติังาน

  - การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์ บญัชี ตามแผน การเงินที่ถูกต้องครบถ้วน กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

ทะเบยีนและรายงาน   2. สถานศึกษาบริหารงบประมาณที่เนน้ ข้อที ่1.9 ข้อที ่3 ข้อที ่3

  - มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ประสิทธภิาพและประสิทธผิล โปร่งใส

ต่างๆ ที่ง่ายต่อ การค้นหาและตรวจสอบ  ตรวจสอบได้

  - สรุปรายงานผลการด าเนนิการ

4 69.  โครงการพัฒนางานสารสนเทศ ร้อยละ 90 90 90 ด้านปริมาณ 20000 20000 20000 60000 1 1 1 กลุ่มบริหาร

กิจกรรมที่ 1 จัดท าขอ้มลูสารสนเทศ ของความ   1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูล ทั่วไป

หนังสือรับ/หนังสือส่งของกลุม่ ส าเร็จ สารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไปใหเ้ปน็ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

งานกิจการนักเรียน ของการ ระบบอย่างถูกต้องเปน็ระบบ คิดเปน็ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

   - ทะเบยีนหนงัสือรับ/หนงัสือส่ง ปฏบิัติงาน ร้อยละ 90

   - แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ ตามแผน ด้านคุณภาพ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   - จัดท าปา้ยแสดงข้อมูลสารสนเทศ 1. กลุ่มบริหารทั่วไปจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ข้อที ่1.9 ข้อที ่4 ข้อที ่6

   - แบบรายงานต่างๆ เปน็หมวดหมู ่ถูกต้อง ครอบคลุม ทนัสมัย

และพร้อมใช้

กิจกรรมที่ 2 จัดท าขอ้มลูนักเรียน

กลุม่เสีย่ง/กลุม่มปีัญหา

   - แบบใบรับรองความประพฤติ

   - แบบบนัทกึคะแนนความประพฤติ

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ



ประเดน็กลยุทธ์ที ่4 บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ 4. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38   

ข้อที่

4 70. โครงการพัฒนางานคณะกรรมการ ร้อยละ 95 95 95 ด้านปริมาณ 10000 10000 10000 30000 1 1 1 กลุ่มบริหารงาน

สถานศึกษาภาคีเครือขา่ยและชมุชน ของความ   1. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน บคุคล

  - งานบริการและสร้างความสัมพันธ์ ส าเร็จ คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เข้าใจหนา้ที่ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

ระหวา่งโรงเรียนกับชุมชน ของการ และบทบาทของตนเอง ร้อยละ 95 ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  - ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปฏบิัติงาน   2. ชุมชนร้อยละ 90 พึงพอใจต่อการ

  - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ตามแผน บริการและการบริหารจัดการศึกษาของ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

โรงเรียน ข้อที ่1.9 ข้อที ่6 ข้อที ่6

ด้านคุณภาพ 

  1. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน

คณะกรรมการภาคี 4 ปฏบิติัตามบทบาท

  หนา้ที่ของตนเองได้

2. การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง

4 71. โครงการพัฒนาส านักงานกลุม่ ร้อยละ 90 90 90 ด้านปริมาณ 50000 50000 50000 150000 1 1 1 กลุ่มบริหารงาน

ธุรการ ของความ 1. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศลงในโปรแกรม บคุคล

  - การลงทะเบยีนรับ-ส่งเอกสารและ ส าเร็จ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศของสถาน เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

หนงัสือราชการ ของการ ศึกษาร้อยละ 90 ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  - การโต้ตอบหนงัสือราชการ ปฏบิัติงาน  2. งานสารบรรณเปน็ระบบ รวดเร็ว 

  - การเก็บรักษาและท าลายหนงัสือ ตามแผน ถูกระเบยีบ และเปน็ปจัจุบนั กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

ราชการ รวมทั้งการบริการงานพิมพ์ 3. งานทะเบยีนรับ-ส่งหนงัสือราชการ และ ข้อที ่1.9 ข้อที ่ ข้อที ่6

 งานถ่ายเอกสาร งานค้นหาเอกสาร รายงานเปน็ระบบ รวดเร็ว ถูกระเบยีบ 

  ทางราชการ เปน็ต้น และเปน็ปจัจุบนั ร้อยละ 90

 - การปรับปรุง ซ่อมแซม วสัดุ ด้านคุณภาพ

ครุภณัฑ์ส านกังาน   1. โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

 งานธรุการ ได้ถูกต้องเปน็ระบบและ

เปน็ปจัจุบนั

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ



ประเดน็กลยุทธ์ที ่4 บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ 4. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38   

ข้อที่

4 72. โครงการพัฒนางานทะเบียน ร้อยละ 95 95 95 ด้านปริมาณ 10000 10000 10000 30000 1 1 1 กลุ่มบริหารงาน

  - งานรับสมัครนกัเรียนใหม่ ของความ 1. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1-6 ทกุคน วชิาการ

  - จัดท าบตัรประจ าตัวนกัเรียน ส าเร็จ มีและสามารถใช้บริการเอกสารงานทะเบยีน เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

  - จัดท าเอกสารงานทะเบยีน ของการ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  - งานปจัฉิมนเิทศนกัเรียน ปฏบิัติงาน 2. โรงเรียน(กลุ่มงานวชิาการ) มีการจัด

 - การจัดท าปพ.1,2,3ประจ าปกีารศึกษา ตามแผน ระบบข้อมูลสารสนเทศงานทะเบยีนที่ควรมี กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

2564 อย่างนอ้ยไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 95 ข้อที ่1.9 ข้อที ่6 ข้อที ่6

3. โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศใน

การบริหารจัดการได้อย่างนอ้ย

ร้อยละ 90

4. การใหบ้ริการระบบงานทะเบยีน

เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ และผู้รับบริการ

มีความพึงพอใจร้อยละ 90

ด้านคุณภาพ 

1. มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศงาน

ทะเบยีนที่มีประสิทธภิาพ ตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศนัน้

ได้ในระดับดี 

2. การใหบ้ริการระบบงานทะเบยีนเปน็ไป

อย่างมีประสิทธภิาพ และผู้รับบริการ

มีความพึงพอใจ

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ



ประเดน็กลยุทธ์ที ่4 บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ 4. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38   

ข้อที่

4 73. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนภาษา ร้อยละ 100 100 100 ด้านปริมาณ 15000 15000 15000 45000 1 1 1 กลุ่มบริหารงาน

ต่างประเทศ ของความ 1. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1-6 ทกุคน วชิาการ

   - ตรวจเช็คอุปกรณ์และครุภณัฑ์และ ส าเร็จ มีและสามารถใช้บริการเอกสารงานทะเบยีน เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

ซ่อมแซมใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใช้และ ของการ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

 ตกแต่งหอ้ง ปฏบิัติงาน ด้านคุณภาพ 

 - ด าเนนิการจัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์และ ตามแผน 1. นกัเรียนชัน้ม.1 - ม.6 ได้ใช้ศูนย์การเรียน กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

ครุภณัฑ์หอ้ง 211 ภาษาต่างประเทศที่มีส่ือและส่ิงอ านวยความ ข้อที ่1.9 ข้อที ่5 ข้อที ่5

สะดวกอยูใ่นสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่าง

มีประสิทธภิาพเพื่อการศึกษาค้นควา้

และพัฒนาตนเองทั้งในเวลาเรียน

และนอกเวลาเรียน

4 74. โครงการเมอืงเชลียงปลอดขยะ ร้อยละ 100 100 100 ด้านปริมาณ  10000 10000 10000 30000 1 1 1 กลุ่มบริหาร

(Zero Waste School)  ของจ านวน   1. ครู นกัเรียน และบคุลากรโรงเรียน ทั่วไป

กิจกรรมที่ 1 สร้างองค์ความรู้ ครู เมืองเชลียง ร้อยละ 100  เข้าร่วมโครงการ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

การจัดการขยะ และ เมืองเชลียงปลอดขยะ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  - อบรมแกนน าเยาวชนวยัใส หวัใจ นักเรียน ด้านคุณภาพ  

Zero Waste  นกัเรียนแกนน า  50  คน   2. ครู นกัเรียนและบคุลากรโรงเรียน กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

  - ปา้ยไวนลิ เมืองเชลียง สามารถคัดแยกขยะ น าขยะ ข้อที ่1.9 ข้อที ่5 ข้อที ่5

กิจกรรมที่ 2  ธนาคารขยะรีไซเคิล กลับไปใช้ประโยชนใ์หม่ และปริมาณขยะใน

 - จัดสถานที่รองรับเพื่อการคัดแยกขยะ โรงเรียนลดลง

2 จุดที่ถูกหลักสุขาภบิาล

  - จัดการขยะเพื่อการจ าหนา่ย

  - รับซ้ือขยะรีไซเคิลของนกัเรียน

  - ปา้ยไวนลิ

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมทางวิชาการ

  - กิจกรรมการประกวดส่ิงประดิษฐ์จาก

เศษวสัดุเหลือใช้

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ
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เป้าประสงค์ 4. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38   

ข้อที่

  - ผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ เล้ียงไส้เดือน

ดิน

กิจกรรมที่ 4 ผลส าเร็จที่ภาคภมูิใจ 

  - ผลการจัดกิจกรรม

  - ประกาศเกียรติคุณ

4 75. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ ร้อยละ 80 80 80 ด้านปริมาณ 450000 450000 450000 1350000 1 1 1 กลุ่มบริหาร

สิง่แวดล้อม ของความ   1.  ร้อยละ 80 ของอาคารเรียน อาคาร ทั่วไป

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ส าเร็จ ประกอบหอ้งเรียน หอ้งพิเศษ หอ้งบริการ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

เรียน อาคารประกอบ หอ้งเรียน หอ้งเรียน ของการ ต่างๆ บา้นพักครู โรงอาหาร และบริเวณ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

พิเศษ หอ้งบริการต่าง ๆ บา้นพักครู และ ปฏบิัติงาน ได้รับการปรับปรุง และพัฒนา ใหม้ัน่คง 

บริเวณโรงเรียน ตามแผน แข็งแรง สะอาด ถูกสุขลักษณะ สวยงาม กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างสร้างและปรับปรุง และเปน็ระเบยีบเรียบร้อยเอือ้ต่อการเรียนรู้ ข้อที ่1.9 ข้อที ่5 ข้อที ่5

ภมูิทศันภ์ายในโรงเรียน 2.  ร้อยละ 80 ของพื้นที่โรงเรียน ได้รับ

กิจกรรมที่ 3 ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา การพัฒนาและปรับปรุงภมูิทศัน ์

สาธารณูปโภค 3. บคุลากรในโรงเรียนทกุคนได้รับบริการ

กิจกรรมที่ 4 ซ้ืออุปกรณ์ ปรับปรุงภมูิทศัน์ ด้านสาธารณูปโภค

และครุภณัฑ์ ด้านคุณภาพ

กิจกรรมที่ 5จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท าความ   1. อาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งเรียน 

สะอาด หอ้งพิเศษ หอ้งบริการต่างๆ บา้นพักครู 

กิจกรรมที่ 6จัดจ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับ โรงอาหารและบริเวณ เพียงพอ มัน่คง 

อากาศ แข็งแรง สะอาด ถูกสุขลักษณะ สวยงาม 

กิจกรรมที่ 7 ศึกษาดูงาน (ลูกจ้าง) และเปน็ระเบยีบเรียบร้อย 

กิจกรรมที่ 8 พัฒนาและปรับปรุง 2.  บริเวณภมูิทศันภ์ายในโรงเรียน มีความสอดคล้อง

กิจกรรมที่ 9 ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา กับธรรมชาติเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม

สาธารณูปโภค  เปน็แหล่งเรียนรู้ภายนอกหอ้งเรียนได้

3. ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน สะอาด 

สะดวก เพียงพอและปลอดภยั

สอดคล้องกับ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม



ประเดน็กลยุทธ์ที ่4 บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ 4. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38   

ข้อที่

4 76. โครงการสถานศึกษาปลอดภยั ร้อยละ 100 100 100 ด้านปริมาณ 10000 10000 10000 30000 1 1 1 กลุ่มบริหาร

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความปลอดภยั ของความ   1. นกัเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ทั่วไป

ในโรงเรียน ส าเร็จ   2 .ผู้บริหาร ครู และบคุลากรทาง เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

  - ประชาสัมพันธ ์    ของการ การศึกษาโรงเรียนเมืองเชลียง ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  - รณรงค์ ปฏบิัติงาน ด้านคุณภาพ 

  - จัดท าปา้ยต่างๆ ตามแผน   1. นกัเรียนมีความรู้เกีย่วกับ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน การปอ้งกันภยัในโรงเรียน ข้อที ่1.9 ข้อที ่4,5 ข้อที ่4,5

  - ปรับปรุงทางเดินเทา้   2. สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมี

ความปลอดภยั

4 77. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 90 90 90 ด้านปริมาณ 52000 52000 52000 156000 1 1 1 กลุ่มบริหาร

  - ประชาสัมพันธก์ิจกรรมด้าน ของจ านวน   1. ผู้เรียน บคุลากรภายในโรงเรียนทกุคน บคุคล

การเรียนการ สอนและกิจกรรมงานพิเศษ ครู หนว่ยงาน ที่เกีย่วข้องและชุมชน เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

ต่างๆ  ร้อยละ 90 ได้รับข่าวสารการ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

  - ท าวารสารโรงเรียน ปฏบิติังานของโรงเรียนเมืองเชลียง 

  - ท าปา้ยประชาสัมพันธว์นัส าคัญต่างๆ ด้านคุณภาพ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

  - ลงข่าวประชาสัมพันธใ์นเวบ็ไซต์โรงเรียน   1. ผู้เรียน บคุลากรภายในโรงเรียนทกุคน ข้อที ่1.9 ข้อที ่6 ข้อที ่6

หนว่ยงานที่เกีย่วข้องและชุมชน ได้รับ

ข่าวสารการปฏบิติังานของโรงเรียน

เมืองเชลียง

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ



ประเดน็กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการประกอบอาชีพตามศักยภาพของแตล่ะบุคคล

เป้าประสงค์ 5 สถานศึกษามีความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการประกอบอาชีพตามศักยภาพของแตล่ะบุคคล

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38   

ข้อที่

5 78.  โครงการนิทรรศการสูง่านอาชพี ร้อยละ 100 100 100  ด้านปริมาณ 39000 39000 39000 117000 1 1 1 กลุ่มงาน

    - จัดกิจกรรมนทิรรศการสู่งานอาชีพ ของความ    1. นกัเรียนร้อยละ 100 จากจ านวน 39 แผนงานฯ

ส าเร็จ  หอ้งเรียนสามารถคิดรายการอาหารและสามารถ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

ของการ ผลิตอาหารออกมาจ าหนา่ยได้อย่างมีคุณภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

ปฏบิัติงาน    2. นกัเรียนร้อยละ 100 จากจ านวน 39 

ตามแผน หอ้งเรียนท างานร่วมกันเปน็หมูค่ณะและปลอดภยั กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

 ด้านคุณภาพ ข้อที ่1.9 ข้อที ่2 ข้อที ่2

   1. นกัเรียนมีผลงานของหอ้งตนเองครบ

ทกุหอ้งเรียน  100 %

   2. นกัเรียนสามารถคิดต้นทนุและก าไร

ในการประกอบอาชีพได้  80 %

   3. นกัเรียนมีสถานที่ท ากิจกรรมเพียงพอ

และมีความสุขต่อการท างาน   80 %

5 79. โครงการค่ายศิลปะสัญจร ร้อยละ 100 100 100  ด้านปริมาณ 19000 19000 19000 57000 1 1 1 กลุ่มงาน

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง ของความ   1. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4/3 - 4/5 แผนงานฯ

ประวัติศาสตร์และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ส าเร็จ กลุ่มที่มีความสนใจ จ านวน 51 คน เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

   - เสนอโครงการเพื่อขออนมุัติ ของการ ด้านคุณภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

   - แต่งต้ังคณะกรรม/ประชุมวางแผน ปฏบิัติงาน    1. นกัเรียนมีความรู้เร่ืองประวติัความเปน็มาแหล่ง

   - ติดต่อประสานงานหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง ตามแผน เรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ แหล่งโบราณคดีต่างๆ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   - นกัเรียนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่    2. นกัเรียนมีความรู้เกีย่วกับศิลปหตัถกรรมทอ้งถิน่ ข้อที ่1.9 ข้อที ่2 ข้อที ่2

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

5 80. โครงการไกด์น้อยโรงเรียนเมอืงเชลียง ร้อยละ 80 80 80 ด้านปริมาณ 5000 5000 5000 15000 1 1 1 กลุ่มงาน

   - จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ไกด์นอ้ย ของความ   1.  นกัเรียน จ านวน 40 คน ในป ีการศึกษา 2564 แผนงานฯ

   - ไกด์นอ้ยศึกษาแหล่งทอ่งเที่ยวในทอ้งถิน่ ส าเร็จ เข้าร่วมกิจกรรมเปน็ไกด์นอ้ย โรงเรียนเมืองเชลียง เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

 และฝึกทกัษะการน าเที่ยว ของการ   2.  ร้อยละ 80 ของนกัเรียนที่เข้าร่วม ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

ปฏบิัติงาน กิจกรรมมีความพึงพอใจต่อโครงการไกด์

ตามแผน นอ้ยโรงเรียนเมืองเชลียงในระดับดีขึน้ไป

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ



ประเดน็กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการประกอบอาชีพตามศักยภาพของแตล่ะบุคคล

เป้าประสงค์ 5 สถานศึกษามีความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการประกอบอาชีพตามศักยภาพของแตล่ะบุคคล

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38   

ข้อที่

ด้านคุณภาพ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

  1. นกัเรียนมีจิตส านกึรักถิน่เกิดหวงแหน ข้อที ่1.9 ข้อที ่5 ข้อที ่5

ร่วมอนรัุกษ์วฒันธรรมทอ้งถิน่

  2. นกัเรียนมีกระบวนการคิดการท างาน

ร่วมกันคิดเชิงสร้างสรรค์

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ



ประเดน็กลยุทธ์ที ่6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู

เป้าประสงค์ 6 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38   

ข้อที่

6 81. โครงการพัฒนางานส านักงานบุคลากร ร้อยละ 90 90 90 ด้านปริมาณ 40000 40000 40000 120000 1 1 1 กลุ่มงาน

   - การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ของความ    1. บคุลากรร้อยละ 90 มีทะเบยีนประวติั แผนงานฯ

ส าเร็จ และข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

ของการ ด้านคุณภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

ปฏบิัติงาน    1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธภิาพสามารถใช้

ตามแผน ในการบริหารจัดการศึกษาได้รวดเร็วและสมบรูณ์เชือ่มโยง กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

กับต้นสังกัด ข้อที ่1.9 ข้อที ่3 ข้อที ่6

6 82. โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร ร้อยละ 100 100 100 ด้านปริมาณ 230000 230000 230000 690000 1 1 1 กลุ่มงาน

กิจกรรมที่ 1 การประชมุอบรม สัมมนา ของความ   1. บคุลากรทกุคนได้รับการพัฒนาความรู้ แผนงานฯ

ศึกษาดูงาน และน าเสนอผลงาน ส าเร็จ และประสบการณ์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

   - จัดบคุลากรเข้ารับการอบรม ประชุม  ของการ   2. บคุลากรทกุคนมีประสิทธภิาพในการ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

สัมมนา ศึกษาดูงาน และน าเสนอผลงาน ปฏบิัติงาน ปฏบิติังาน และมีความรักสามัคคีในหมูค่ณะ

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏบิัติ ตามแผน ด้านคุณภาพ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

งาน ความรัก สามคัคีในหมูค่ณะ   1. บคุลากรมีความรู้ ความสามารถในการ ข้อที ่1.9 ข้อที ่3 ข้อที ่3

   - อบรมภายในสถานศึกษา จัดการเรียนรู้เหมาะสมกับบทบาทหนา้ที่

   - กิจกรรมสร้างเสริมและพัฒนาขวญัก าลังใจ   2. บคุลากรในโรงเรียนมีผลการปฏบิติังาน

   - กิจกรรมศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา อยูใ่นระดับ ดี  ขึน้ไป

6 83. โครงการจ้างครูและบุคลากร ร้อยละ 90 90 90 ด้านปริมาณ 478800 478800 478800 1436400 1 1 1

กิจกรรมที่1จัดท าขอ้มลูอัตราก าลังและ ของความ   1. โรงเรียนมีจ านวนบคุลากรเพียงพอ

จัดจ้างบุคลากร ส าเร็จ ตามเกณฑ์  ของส านกังานคณะกรรมการ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

   - ศึกษาเกณฑ์อัตราก าลัง ของการ   2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาบรรลุการศึกษา ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

   - ประชุม วเิคราะหอ์ัตราความต้องการ ปฏบิัติงาน ขัน้พื้นฐานเปา้หมายและชุมชนพึงพอใจในการจัดการศึกษา

อัตราก าลัง ตามแผน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ด้านคุณภาพ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

   - จัดท าแผนความต้องการอัตราก าลัง   1. โรงเรียนมีการบริหารงานด้านบคุลากร ข้อที ่1.9 ข้อที ่3 ข้อที ่3

และเสนอขออนมุัติจ้าง อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธผิล

   - ด าเนนิการจ้างตามระเบยีบของทางราชการ   2.  บคุลากรที่จัดจ้างปฏบิติังานเหมาะสม

   - ประเมิน/สรุป/รายงานผล กับอย่างมีบทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธภิาพ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ



ประเดน็กลยุทธ์ที ่6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู

เป้าประสงค์ 6 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู

หน่วยนับ 2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 

2564-2566
 ยทุธศาสตรศ์ธ.

 ข้อที่

 ยทุธศาสตร ์สพฐ. 

ข้อที่

   ยทุธศาสตร ์   

    สพม.38   

ข้อที่

 (นิเทศภายใน) ของความ   1. ครูและบคุลากรทางการศึกษา ร้อยละ 

   - ด าเนนิการนเิทศคณะครูตามปฏทินิ ส าเร็จ 100 ได้รับการนเิทศปกีารศึกษาปลีะ 2 คร้ัง เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์ 

การนเิทศ ของการ ด้านคุณภาพ ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1

ปฏบิัติงาน   1. ครู มีการพัฒนาคุณภาพการปฏบิติังาน

ตามแผน ในหนา้ที่ การเรียนการสอน ได้สอดคล้อง กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

กับมาตรฐานของผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน ข้อที ่1.9 ข้อที ่3,6 ข้อที ่3,6

และ มาตรฐานการศึกษาของชาติ

กลยุทธ์ ตวัชี้วัดผลผลิต /โครงการ

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ -กิจกรรม

สอดคล้องกับ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ


