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ส่วนท่ี  3

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

มฐ.1 1.2.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านปริมาณ 40,000 ตลอดปี ท่ัวไป

ประเด็นพิจารณา   - กิจกรรมรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   1. นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี การศึกษา ณัฐพันธ์

ท่ี 1.2   - กิจกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 1-6 ทุกคน 2565

  - กิจกรรมมีวินัย   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 100 คน

  - กจกรรมใฝ่เรียนรู้ ด้านคุณภาพ 

  - กิจกรรมอยู่อย่างพอเพียง   1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

  - กิจกรรมมุ่งม่ันในการท างาน คุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยท้ังภายใน

  - กิจกรรมรักความเป็นไทย และนอกโรงเรียน

  - กิจกรรมจิตสาธารณะ   2. นักเรียนมีการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  3. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

และมีพฤติกรรมด้านบวกอย่างต่อเน่ือง

  4. นักเรียนมีความตระหนักและเป็นแบบอย่างดท่ีได้

มฐ.1 1.2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแล ด้านปริมาณ 90,000 ตลอดปี ทัวไป

ประเด็นพิจารณา ช่วยเหลือนักเรียน   1. นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงทุกคน ได้รับการส่งเสริม การศึกษา วรรษชล

ท่ี 1.2   - แต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน/ประชุมวางแผน แก้ไข และดูแลช่วยเหลืออย่างมีระบบตามงานระบบดูแล 2565

  - จัดท าเอกสาร/ค าส่ัง เก่ียวกับการเย่ียมบ้าน ช่วยเหลือนักเรียน และตรงตามสภาพท่ีเป็นจริง

นักเรียน   2. คระครูโรงเรียนเมืองเชลียงทุกคน สามารถส่งเสริม 

  - ช้ีแจงข้อตกลง แนวทางการเย่ียมบ้านแก่ครู แก้ไข และดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ

มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ท่ีปรึกษา ตามงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  - เย่ียมบ้านนักเรียน ช่วยเหลือ แก้ไข

ด้านคุณภาพ

  1. นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ได้รับการส่งเสริม แก้ไข

และดูแลช่วยเหลือให้เป็นคนดี มีความสามารถตามศักยภาพ

ของตน เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และสามารถ

ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

  2. คณะครูโรงเรียนเมืองเชลียง มีความเข้าใจ

 และตระหนักในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างเข้มแข็ง

 จริงจัง ด้วยความเสียสละ เอาใจใส่

มฐ.1 1.2.3 โครงการปรับสภาพนักเรียนใหม่   ด้านปริมาณ 40,000 พ.ค. - ท่ัวไป

ประเด็นพิจารณา ปีการศึกษา 2565   1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ร้อยละ 90 ก.ค. 2565 วรรษชล

ท่ี 1.2   - ปรับสภาพนักเรียนใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมปรับสภาพนักเรียนใหม่

  - สรุปและรายงานผล ด้านคุณภพา

  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 รู้ข้อมูล

พ้ืนฐานของโรงเรียน

  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ยอมรับท่ีจะอยู่

ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
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มฐ.1 1.2.4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมนุมนักเรียน ด้านปริมาณ 69,000 วิชาการ

ประเด็นพิจารณา   - นักเรียนเลือกชุมนุมตามความถนัดและ   1. นักเรียนร้อยละ 90 เลือกเรียนกิจกรรมชุมนุม จุฑารัตน์

1.2 ความสนใจ ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล

  - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ด้านคุณภาพ 

  1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

  2. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความ

เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี

รวมท้ังภูมิปัญญาไทย

  3. นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกัน

กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข

  4. นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง 

มีสุขนิสัยท่ีดี อารมณ์ สังคม สติปัญญา พัฒนาการ

เหมาะสมกับช่วงวัย

มฐ.1 1.2.5 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ด้านปริมาณ 34,000 เม.ย. - วิชาการ

ประเด็นพิจารณา   - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ   1. นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงทุกคน ก.ย. 2565 ยุเพ็ญ

ท่ี 1.1, 1.2   - จัดแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยทุกระดับช้ันด้านปริมาณ

  - จัดนิทรรศการแสดงผลงานครู-นักเรียน   1. นักเรียนร้อยละ 75 สามารถสรุปความคิดเห็นจากเร่ือง

  - จัดการประกวดพูดภาษาไทยพวน ทุกระดับช้ันท่ีอ่าน ฟัง ดูและสามารถน าเสนอได้
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  - นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงร่วมกิจกรรม   2. นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูด และ

วันภาษาไทยแห่งชาติ เขียนแก่นักเรียนและต้ังค าถามเพ่ือการค้นคว้าหาความรู้

 เพ่ิมเติม

 3. นักเรียนร้อยละ 70 ก าหนดเป้าหมาย คาดคะเน 

 สถานการณ์และสามารถแก้ปัญหาได้ 

 4. นักเรียนร้อยละ 70 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ผลงาน

ได้ตามศักยภาพ

 5. นักเรียนร้อยละ 70 มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความ

เป็นไทย

มฐ.1 1.2.6 โครงการค่ายสังคมศึกษา ด้านปริมาณ 27,000 ก.ค. - วิชาการ

ประเด็นพิจารณา   - ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน   1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 80 คน เข้าร่วม ธ.ค. 2565 วรรณรัตน์

ท่ี 1.2   - ติดต่อประสานงาน กิจกรรมค่ายสังคมศึกษา

มฐ.3   - น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ด้านคุณภาพ

ประเด็นพิจารณา   1. นักเรีนท่ีเข้าร่วมโครงการ เป็นผู้มีความรู้และทักษะท่ี

ท่ี 3.1 จ าเป็นตามหลักสูตร ระดับดีเย่ียม

  2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ เห็นคุณค่าความเป็นมาของ

ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับดีเย่ียม

  3. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
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จ านวน 80 คน ปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม

มฐ.1 1.2.7 โครงการวันส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านปริมาณ 34,000 ก.ค 65 วิชาการ

ประเด็นพิจารณา ต่างประเทศ    1. นักเรียนช้ัน ม.1 – ม.6 ร้อยละ 85 ได้เข้าร่วมกิจกรรม -มี.ค 66 บรรจง

ท่ี 1.2    - กิจกรรมคริสต์มาส วันส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   - กิจกรรมวันตรุษจีน ด้านคุณภาพ 

   - กิจกรรมภาษาญ่ีปุ่น    1. นักเรียนช้ัน ม.1 – ม.6 ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้อ่ืน

อย่างหลากหลาย และได้แสดงออกตามความถนัดและ

ความสนใจในกิจกรรมวันส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

  2. นักเรียนช้ัน ม.1 – ม.6 ได้แสวงหาความรู้และพัฒนา

องค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรม

ประเพณีของเจ้าของภาษา และเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

มฐ.1 1.2.8 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ด้านปริมาณ 2,000 งบประมาณ

ประเด็นพิจารณา -ธรรมสัญจร 1.นักเรียนร้อยละ 90 เป็นคนดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยุทธนา
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ท่ี 1.2 ตามหลักสูตร ในระดับดีมาก

2.นักเรียนร้อยละ 90 มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนและมีความ

กตัญญุกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอยู่ในระดับดีมาก

3.นักเรียนร้อยละ90 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปะและ

                                                                                                                                                                       วัฒนธรรม และเกิดการยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรม
ท่ีแตกต่างอยู่ในระดับ ดีมาก

ด้านคุณภาพ

1.นักเรียนเป็นคนดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

2.เพ่ือให้นักเรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนและมีความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มัพระคุณ

3.เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรม และเกิดการยอมรับความคิดเห็นและ

วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง

มฐ.1 1.2.9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเนตรนารี ด้านปริมาณ 40,000 วิชาการ

ประเด็นพิจารณา -กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 1.นักเรียนกิจกรรรมเนตรนารีระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 วันเพ็ญ

ท่ี 1.2 -การเข้าค่าพักแรมเนตรนารี  โรงเรียนเมืองเชลียง จ านวน 151 คน

มีส่ือและอุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนด้านคุณภาพ

1.นักเรียนกิจกรรมเนตรนารีระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1-3
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มาตรฐาน
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จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 85 มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ตามสถานศึกษาก าหนด

2.นักเรียนกิจกรรมเนตรนารีระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3

ร้อยละ 85 ยอมรับความแตกต่างแต่ละบุคคลและสามารถ

และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข

3.นักเรียนกิจกรรมเนตรนารีระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3

ร้อยละ 85 มีส่ือการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนเนตรนารีเพียงพอต่อความต้องการ

4.นักเรียนกิจกรรมเนตรนารีระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3

ร้อยละ 85 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี อารมณ์

สังคม สติปัญญาสมกับช่วงวัย

มฐ.1 1.2.10 โครงการกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ ด้านปริมาณ 5,000.00 ตลอดปี วิชาการ

ประเด็นพิจารณา ประโยชน์   1.นักเรียนร้อยละ 90 ร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและ การศึกษา จุฑารัตน์

ท่ี 1.2 -นักเรียนเลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณะประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 2565

ตามความสนใจ ด้านคุณภาพ

  1.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกน

กลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551
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จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

(ฉบับปรับปรุง 2560)ในข้อ 8 เร่ืองการมีจิตสาธารณะ

  2.นักเรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมให้ย่ังยืนมี

  3.นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกัน

ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  4.นักเรียนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง มีสุขภาพจิตท่ีดี มีพัฒนา

การสมวัย

มฐ.1 1.2.11 โครงการทัศนศึกษา ด้านปริมาณ 552,750 พ.ค. - ท่ัวไป

ประเด็นพิจารณา   - ทัศนศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6   1.นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงร้อยละ 90 ได้ศึกษาแหล่ง ธ.ค. 2565 บรรจง

ท่ี 1.2 เรียนรู้นอกสถานท่ี

ด้านคุณภาพ

  1.นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียรู้

ประเภทต่างๆ

  2.นักเรียนมีจิตส านึกและภูมิใจในแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน

ท่ีมีคุณค่า

  3.นักเรียนน าความรู้ใหม่มาพัฒนาตนเองได้

มฐ.2 1.2.12 โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด ด้านปริมาณ 40,000 ตลอดปี วิชาการ

ประเด็นพิจารณา   - การปรับปรุงบรรยากาศห้องสมุด   1.สถานศึกษามีห้องสมุดท่ีมีระบบบริหารจัดการทรัพยากร การศึกษา พวงเพชร
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มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ท่ี 2.5, 2.6   - การดูแลรักษาซ่อมแซมวัสดุ สารสนเทศห้องสมุดท่ีทันสมัยและพัฒนามุมต่างๆ ภายใน 2565

ห้องสมุดเพ่ิมข้ึนพร้อมบริการแก่ผู้ใช้ทุกคน

  2.สถานศึกามีห้องสมุดท่ีมีวัสดุ ครุภัณฑ์และส่ือต่างๆ 

ไว้บริการแก่ผู้เรียนท่ีหลากหลายและเพียงพอต่อการเรียนรู้

ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 

ของทุกปี

  3.ห้องสมุดมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของห้องสมุด

ดูได้จากการเข้ามาใช้บริการห้องสมุดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 85

ด้านคุณภาพ

  1.สถานศึกษาจัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยา

กรสารสนเทสท่ีทันสมัยและพัฒนามุมต่างๆ ภายในห้องสมุด

พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้

  2.สถานศึกษามีห้องสมุดท่ีมีวัสดุ ครุภัณฑ์และส่ือต่างๆ

ไว้บริการแก่ผู้เรียนท่ีหลากหลายและเพียงพอต่อการเรียนรู้

ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 

ของทุกปี

  3.ห้องสมุดมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของห้องสมุด

ดูได้จากการเข้ามาใช้บริการห้องสมุด
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ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

มฐ.1 1.2.13 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ด้านปริมาณ 25,000 เม.ย. - ท่ัวไป

ประเด็นพิจารณา   - ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ในเรือนพยาบาลท่ีช ารุดและ  1.นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงทุกคนได้รับการดูแลเร่ือง มี.ค. 2565 ประภาวดี

ท่ี 1.2 และขาดแคลน สุขภาพอย่างสม่ าเสมอ
  - จัดซ้ือวัสดุ   2.นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงทุกคนมีสุขภาพดีสามารถ

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ด้านคุณภาพ

  1.นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัย มีสุขภาพกายและสุขภาพ

จิตท่ีดี

  2.นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ

ทางร่างกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
  3.นักเรียนร้อยละ 80 สามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพ

ติด และภาวะเส่ียงต่อโรคระบาด อุบัติเหตุ และปัญหาทาง

เพศได้

มฐ.1 1.2.14 โครงการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ป้องกันโรค ด้านปริมาณ 30,000 เม.ย. - ท่ัวไป

ประเด็นพิจารณา   - ส ารวจยาและเวชภัณฑ์ในเรือนพยาบาลท่ีช ารุด  1.มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อการให้บริการนักเรียน มี.ค. 2565 นงนุช

ท่ี 1.2 และขาดแคลน และบุคลากร ร้อยละ 100

  - จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ีขาดแคลนและจ าเป็นด้านคุณภาพ
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ผู้รับผิดชอบ

  - ประเมินความเพียงพอของยาและเวชภัณฑ์หลัง  1.นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพท่ีดีสามารถอยู่ในสังคม

ด าเนินโครงการ ได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 90

  - จัดจ้างเข้าเล่มสรุปโครงการ

มฐ.1 1.2.15 โครงการยุวอาสาสมัครสาธารณสุข(ยุว อสม.) ด้านปริมาณ 10,000 เม.ย. - ท่ัวไป

ประเด็นพิจารณา   - รับสมัคร ยุว อสม.อย่างน้อยห้องเรียนละ 1 คน  1.นักเรียนยุวอาสาสมัครสาธารณสุข ต้นแบบด้านสุขภาพ มี.ค. 2565 นงนุช

ท่ี 1.2   - แกนน ายุว อสม. ได้ ร้อยละ 90

  - จัดอบรมยุว อสม.   2.นักเรียนยุวอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นแกนน าจัดกิจกรรม

  - จัดกิจกรรมฝึกทักษะการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียนได้ ร้อยละ 90

  - จัดป้ายนิทรรศการให้ความรู้

  - จัดเสียงตามสาย

  - ดูแลส่ิงแวดล้อมและการป้องกันโรคต่างๆ ด้านคุณภาพ

  - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพ  1.นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงทุกคนได้รับการดูแลเร่ือง

เบ้ืองต้นเป็นระยะ (กิจกรรมหน้าเสาธง) สุขภาพ ให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

  - จัดจ้างท าไวนิลรณรงค์การดูแลสุขภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  - ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและ

พฤติกรรมสุขภาพของยุว อสม.และนักเรียน

หลังด าเนินโครงการ

  - จัดจ้างเข้าเล่มสรุปโครงการ
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มฐ.1 1.2.16 โครงการงบ COVID 2019 ด้านปริมาณ 55,000 เม.ย. - ท่ัวไป

ประเด็นพิจารณา   - จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิ สบู่เหลวล้างมือ   1.นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมือง มี.ค. 2565 ประภาวดี

ท่ี 1.2 เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย ถุง
มือยาง

เชลียงทุกคนได้รับการดูแลเร่ืองสุขภาพ

ชุดตรวจ ATK ชุดตรวจ PPE ขวดใส่สเปรย์ ด้านคุณภาพ

แอลกอฮอล์เฟสชิว   1.นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมือง

ร้อยละ 80 สามารถป้องกันตนเองจากภาวะเส่ียงต่อโรค

ติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ได้

มฐ.1 1.2.17 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านปริมาณ 30,000 ก.ค. - ท่ัวไป

ประเด็นพิจารณา และอบายมุขในสถานศึกษา   1.นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้ มี.ค. 2565 ณรงค์

ท่ี 1.2   - แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุมวางแผนแบ่ง
งาน

ความเข้าใจโทษภัยต่างๆ ท่ีเกิดจากยาเสพติด

  - ออกค าส่ัง เตรียมเอกสารสถานท่ี

  - ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ด้านคุณภาพ

  1.นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเกิดความ

ตระหนัก เก่ียวกับโทษภัยต่างๆ ท่ีเกิดจากยาเสพติดและ

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง

มฐ.1 1.2.18 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนผู้บ าเพ็ญ ด้านปริมาณ 40,000 ตลอดปี วิชาการ

ประเด็นพิจารณา ประโยชน์   1.นักเรียนกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ช้ันมัธยมศึกษา การศึกษา สุพัตรา

ท่ี 1.2   - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้บ าเพ็ญ ปีท่ี 1-3 โรงเรียนเมืองเชลียง จ านวน 150 คน มีส่ือและ 2565
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ประโยชน์ อุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

- จัดกิจกรรมเข้าค่ายสอนผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ด้านคุณภาพ

  1.นักเรียนกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1-3 ร้อยละ 85 มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ตามสถานศึกษาก าหนด

  2.นักเรียนกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1-3 ร้อยละ 85 ยอมรับความความแตกต่างแต่ละบุคคล

และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข

  3.นักเรียนกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1-3 ร้อยละ 85 มีส่ือการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนผู้บ าเพ็ญประโยชน์เพียงพอต่อความต้องการ

  4.นักเรียนกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1-3 ร้อยละ 85 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี

อารมณ์ สังคม สติปัญญาสมกับช่วงวัย

มฐ.1 1.2.19 โครงการอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพ่ือพัฒนา ด้านปริมาณ 5,000 ตลอดปี วิชาการ

ประเด็นพิจารณา ประชาธิปไตย   1.นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงเข้ารับการอบรมโครงการ การศึกษา ประพนธ์

ท่ี 1.1, 1.2  - รับสมัครนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 อบรมลูกเสือ กกต.เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย จ านวน 40 คน 2565
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

มฐ.3 จ านวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ ด้านคุณภาพ

ประเด็นพิจารณา  - จัดอบรมโดย กกต. จังหวัด   1.ผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ท่ี 3.1 การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการปลูกจิตส านึกให้ลูกเสือ่ได้

ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการเลือกคนดีให้มา

ปกครองบ้านเมืองและการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรม
  2.ผู้เข้าอบรม ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการรณรงค์ถ่าย

ทอดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเมืองการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข

การเลือกคนดีให้มาปกครองบ้านเมือง การเลือกต้ังท่ีสุจริต

และเท่ียงธรรม ตลอดจนการอยู่รวมกันอย่างสันติสุขในสังคม
ให้แก่เพ่ือนนักเรียน ครอบครัว และประชาชนในท้องถ่ิน

และเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชน

ท่ีเลือกต้ังและหน่วยเลือกต้ัง
มฐ.1 1.2.20 โครงการกีฬาสี ด้านปริมาณ 50,000 99,960 ตลอดปี วิชาการ

ประเด็นพิจารณา   - การจัดกิจกรรมกีฬาสี   1.นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี การศึกษา ประกิต

ท่ี 1.2   - การบริหารจัดคณะกสีของนักเรียน มากกว่าร้อยละ 90 2565

  2.นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงอย่างน้อยร้อยละ 75 

มีสุขภาพและสมรถภาพทางกายดีข้ึน

ด้านคุณภาพ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

  1.นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก

อย่างเหมาะสม
  2.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการอย่าง

สนุกสนานและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน

มฐ.1 1.2.21 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนางาน ด้านปริมาณ 45,000 ตลอดปี ท่ัวไป

ประเด็นพิจารณา คณะกรรมการนักเรียน   1.นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงทุกคน การศึกษา พนม

ท่ี 1.2   - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกต้ังคณะกรรม  2.คระกรรมการนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง 2565

การนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ปีการศึกษา จ านวน 121 คน

 2565 ด้านคุณภาพ

  - อบรมแกนน าคณะกรรมการนักเรียนและ   1.คณะกรรมการนักเรียน วางแผนการท างานและมุ่งม่ัน

ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2565 พัฒนาศักยภาพ พัฒนางานจ าส าเร็จ

ความเป็นผู้น า   2.คณะกรรมการนักเรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ัน

พัฒนางาน และภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

  3.นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ

ต่อการท างานของคณะกรรมการนักเรียน

มฐ.1 1.2.22 โครงการพัฒนาคณะกรรมการนักเรียน ด้านปริมาณ 40,000 ตลอดปี ท่ัวไป

ประเด็นพิจารณา   - อบรมแกนน าคณะกรรมการนักเรียนและ   1.นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงทุกคน มีส่วนร่วมในการ การศึกษา พนม
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ท่ี 1.2 ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2565 ด าเนินกิจกรรม 2565

  - กิจกรรมตามนโยบายคณะกรรมการนักเรียน   2.โรงเรียนเมืองเชลียงมีคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียน

และส่งเสริม สนับสนุนการแข่ง่ขันโรงเรียนต้นแบบเมืองเชลียง จ านวน 121 คน

สภานักเรียน ด้านคุณภาพ

  1.คณะกรรมการนักเรียน วางแผนการท างานและมุ่งม่ัน

พัฒนางานจนส าเร็จ

  2.คณะกรรมการนักเรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ัน

พัฒนางาน และภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

  3.นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ

ต่อการท างานของคระกรรมการนักเรียน

มฐ.1 1.2.23 โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปริมาณ 100,000 ตลอดปี วิชาการ

ประเด็นพิจารณา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1.3 โรงเรียนเมืองเชลียง การศึกษา ปกครอง

ท่ี 1.2   - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมการเรียน จ านวน 394 คน มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 2565

การสอนลูกเสือระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ในกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และอ่ืนๆ

  - จัดท าเอกสารประกอบการสอน เช่น 

ป้ายไวนิล   2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1.3 โรงเรียนเมืองเชลียง

  - จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนจ านวน 394 คน มีส่ือการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน ไม่น้อยกว่า

เมืองเชลียงและค่ายลูกเสือรามค าแหงสุโขทัย ร้อยละ 85

ด้านคุณภาพ
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

  1.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

  2.นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าความเป็นไทย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

  3.นักเรียนเรียนรู้ม่ีจะอยู่ร่วมกันรับฟังความคิดเห็นและ

วัฒนธรรมท่ีแตกต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

  4.นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม

สติปัญญา เหมาะกับวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

มฐ.1 1.2.24 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนยุวกาชาด ด้านปริมาณ 40,000 ตลอดปี วิชาการ

ประเด็นพิจารณา   - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมการเรียน   1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนเมืองเชลียง การศึกษา ชมัยพร

ท่ี 1.2 การสอนยุวกาชาด ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3จ านวน 139 คน มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 2565

  - จัดท าเอกสารประกอบการสอน ในกิจกรรมยวกาชาด

  - จัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือ   2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนเมืองเชลียง

โรงเรียนเมืองเชลียง และค่ายลูกเสือรามค าแหงสุโขทัยจ านวน 139 คน มีส่ือการเรียนรู้ทุกระดับช้ันไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85

ด้านคุณภาพ

  1.นักเรียนกิจกรรมยุวกาชาดระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3

โรงเรียนเมืองเชลียง มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
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กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ประสงค์ตามสถานศึกษาก าหนด

  2.นักเรียนกิจกรรมยุวกาชาดระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3

โรงเรียนเมืองเชลียง ยอมรับความแตกต่างแต่ละบุคคลและ

สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

  3.นักเรียนกิจกรรมยุวกาชาดระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3

โรงเรียนเมืองเชลียง มีสุขภาพจิตดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

เหมาะสมกับช่วยวัย

มฐ.1 1.2.25 โครงการถวายเทียนจ าน าพรรษา ด้านปริมาณ 15,000 ก.ค. - ท่ัวไป

ประเด็นพิจารณา   - ถวายเทียนจ าน าพรรษา   1.นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ก.ย. 2565 ณัฐพันธ์

ท่ี 1.2   - จิตอาสา 1-6 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา

  2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 100 คน

เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านคุณภาพ

  1.นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยม

ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

  2.นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย

  3.นักเรียนมีจิตอาสาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
มฐ.2 1.2.26 โครงการพัฒนาศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ด้านปริมาณ 10,000 ตลอดปี วิชาการ

ประเด็นพิจารณา พ้ืนบ้านโรงเรียนเมืองเชลียง   1.นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีความช่ืนชม และตระ การศึกษา ชาญวิทย์
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ท่ี 2.5  - วางแผนด าเนินงาน หนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านโรงเรียน 2565

 - ออกแบบงานแต่ละคร้ัง เมืองเชลียง

 - จัดซ้ือและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ด้านคุณภาพ

 - ด าเนินการจัดท าผลงานตามข้ันตอน   1.ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร้อยละ 95 มีความ

ช่ืนชม ตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน

โรงเรียนเมืองเชลียง

  2.ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านโรงเรียนเมืองเชลียง

เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและท้องถ่ิน

มฐ.1 1.2.27 โครงการสถานศึกษาปลอดบุหร่ีและแอลกฮอล์ ด้านปริมาณ 15,000 ตลอดปี ท่ัวไป

ประเด็นพิจารณา  - นักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการสถานศึกษา    1. นักเรียนกลุ่มเส่ียง ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมอบรม การศึกษา ณรงค์

ท่ี 1.2 ปลอดบุหร่ีและแอลกอฮอล์ โรงเรียนเมืองเชลียงโครงการสถานศึกษา ปลอดบุหร่ีและแอลกอฮอล์ 2565

โรงเรียนเมืองเชลียง

ด้านคุณภาพ

   1. นักเรียนได้รับความรู้ เกิดความตระหนัก เก่ียวกับโทษ

และผลเสียของการสูบบุหร่ีท่ีมีต่อตนเองและผู้อ่ืน

มฐ.1 1.2.28 โครงการห้องเรียนสีขาว ด้านปริมาณ 15,000 ตลอดปี ท่ัวไป
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ประเด็นพิจารณา  - การจัดท าเนียบห้องเรียนสีขาว    1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวนร้อยละ 90 การศึกษา วราศิลป์

ท่ี 1.2  - การประกวดห้องเรียนสีขาว รู้จักวิธีดูแลตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและอบายมุข 2565

ส่ิงมอมเมา ความรุนแรง และป้องกันภัยต่างๆ และปัญหา
ทางเพศ

ด้านคุณภาพ

   1. นักเรียนปลอดภัยจากส่ิงเสพติด อบายมุข ส่ิงมอมเมา

ความรุนแรงและปัญหาทางเพศ

มฐ.1 1.2.29 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและวินัย ด้านปริมาณ 50,000 ตลอดปี ท่ัวไป

ประเด็นพิจารณา จราจรในสถานศึกษา   1. นักเรียนร้อยละ 80 ท่ีใช้จักรยานยนต์และสภานักเรียน การศึกษา คมกริช

ท่ี 1.2  - การจัดการเรียนรู้เร่ืองความปลอดภัย ได้รับการอบรมเก่ียวกับการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุและ 2565

 - ความปลอดภัยของเส้นทางจราจรในโรงเรียน จราจร

  2. พัฒนาสัญญาณจราจรบนถนนและขอบทางมากกว่า

ร้อยละ 60 ของเส้นทางในโรงเรียน

ด้านคุณภาพ

  1. นักเรียนเกิดความรู้ความตะหนัก ความเข้าใจ
เก่ียวกับการป้องกันอุบัติเหตุและกฎหมายจราจร

มารยาทในการขับข่ีและรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะ

ขับข่ีและรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับข่ียานพาหนะ

มากข้ึน
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มฐ.1 1.2.30 โครงการสานสายใย จากใจครูท่ีปรึกษา ด้านปริมาณ 40,000 ม.ค. - ท่ัวไป

ประเด็นพิจารณา (ปีใหม่)   1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ทุกคน เข้าร่วม มี.ค. 2566 ไฉน

ท่ี 1.2  - การจัดกิจกรรมวันปีใหม่ ด้านคุณภาพ

  1. ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

  2. นักเรียนเห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
  3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์

มฐ.1 1.2.31 โครงการสถานศึกษาสีขาว ด้านปริมาณ 5,000 ตลอดปี ท่ัวไป

ประเด็นพิจารณา  - ศูนย์อ านวยและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ   1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน ร้อยละ 90 การศึกษา วราศิลป์

ท่ี 1.2 ปราบปรามยาเสพติด รู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและอบายมุข 2565

- กล่องรับฟังข้อเสนอแนะในการป้องกัน แก้ไข ส่ิงมอมเมา ความรุนแรง และการป้องกันภัยต่างๆ และ

ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ

ด้านคุณภาพ

  1. นักเรียนปลอดภัยจากส่ิงเสพติด อบายมุข ส่ิงมอมเมา

ความรุนแรงและปัญหาทางเพศ

มฐ.1 1.2.32 โครงการวันอาเซียน ด้านปริมาณ 29,000 มิ.ย. - วิชาการ

ประเด็นพิจารณา  - กิจกรรมวันอาเซียน  1. ครู และบุคลากรโรงเรียนเมืองเชลียง  จ านวน 96 คน ก.ย. 2565 พนม

ท่ี 1.2 เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน 



65

กลยุทธ์หลัก 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เงินอุดหนุน งบกิจกรรมฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

2. นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง จ านวน 1,473 คนหรือ

มากกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน

ด้านคุณภาพ

 1. พัฒนาและเตรียมความพร้อมนักเรียนร้อยละ 90 ใน

โรงเรียนให้มีความรู้พ้ืนฐานภาษาอาเซียน  และสามารถ

ส่ือสารพร้อมรับการเปล่ียนแปลงบริบทของสังคมใน

ประชาคมอาเซียน  

 2. นักเรียนร้อยละ 90 เห็นความส าคัญของอาเซียนและ

พัฒนาตนให้เหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
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ส่วนท่ี  3

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565



65



65



65



65

168000

56000

39200



65



65



65



65



65



65



65



65



65



65



65



65



65



65



65



65



65



65



65



65



65



65



65


