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คำนำ 

 
           พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำ
แผนปฏิบัตริาชการ เพื่อให้การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
       โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ในฐานะทีเ่ป็นส่วนราชการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2563 โดยเช่ือมโยงให้มีความสัมพันธ์กบัแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ
กระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และแผนพัฒนาโรงเรยีน     
           โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ขอขอบพระคุณผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปี
งบประมาณ 2563 ให้สำเร็จลลุ่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิง่ว่าแผนปฏิบัตริาชการฉบบันี้ หน่วยงานทกุระดบั
สามารถใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนทิศทางและมาตรการสู่การปฏิบัติต่อไป 
 
 
 
       ( นายนิมิตร   โลหะเวช  ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
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        บทนำ 
 

         พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบรหิารกิจการบ้านเมือง พ.ศ. 2546 กำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มี
แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ศาสตร์ของรัฐบาลในการบรหิาร
ราชการแผ่นดิน ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัตริาชการเพื่อให้การบริหารเกิดผลสัมฤทธ์ิ ภารกิจของรัฐบาล 
และในการจัดทำแผนราชการแผ่นดินใหจ้ัดทำเป็นแผนราชการ 4 ปี โดยนำนโยบายของรัฐบาลมาพิจารณา
การดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแหง่รัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัร
ไทย 
     โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม เป็นส่วนราชการที่ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ให้
มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกบัแผนปฏิบัตริาชการของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 5 และแผนพัฒนาโรงเรียน 
     สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 มีเนื้อหาสาระ 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ 
ส่วนที่ 2 นโยบายด้านการศึกษา ส่วนที่ 3 การศึกษาสภาพของโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ส่วนที่ 4 การ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2563 ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม และส่วนที่ 6 
การกำกบั ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ส่วนที่ 1 บทนำ 
สภาพปัจจุบันของโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม                                       

 

1. ภาพรวมของโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม              
 

           1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
  โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 163  หมู่ที่ 7 ตำบลซบัจำปา  อำเภอท่าหลวง  จังหวัด
ลพบรุี รหสัไปรษณีย์ 15230 โทรศัพท์ 036-461922 เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 อยู่ในชุมชนที่เป็นชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โรงเรียนห่าง
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ประมาณ 125 กิโลเมตร โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมได้รับการ
อนุมัติให้จัดต้ังข้ึนเมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2524 โดยเปิดทำการสอนครั้งแรก อาศัยอาคารเรียนโรงเรียน
บ้านบ่อคู่ สงักัดสำนักงานการประถมศึกษา กิ่งอำเภอท่าหลวงเป็นสถานที่เรียน ได้เปิดรบันักเรียนช้ัน ม. 1 จำนวน 
1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 23 คน มีครูจำนวน 5 คน โดยมี นายอดุลย์ วราเอกศิริ ศึกษาธิการกิ่งอำเภอท่า
หลวงในสมัยนั้นทำหน้าทีร่ักษาการแทนครูใหญ่โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม  ต่อมาได้รบัความกรุณาในการบริจาค
ที่ดินจากนายมนญู  และนางละมลู   ชูเมือง เป็นเนื้อที่ 50 ไร่  1 งาน 44 ตารางวา และได้รับจัดสรรงบประมาณ
ให้ก่อสร้างอาคารเรียนช่ัวคราว ในปี พ.ศ. 2524 และเติบโตจนกระทั้งเป็นโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม และเป็น
โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน จนถึงปจัจบุันน้ี  
 
  พุทธภาษิตประจำโรงเรียน 
   ปญฺญา  โน  ภโว  โหติ “ ผู้มีปญัญาย่อมพ้นจากทุกข์ทัง้ปวง ” 
 
  สีประจำโรงเรียน 
   ฟ้า – ชมพู  หมายถึง รักเกียรติแห่งความดเีสมอชีพของตน 
 
  ต้นไม้ประจำโรงเรียน 
   ต้นจำปีสริินธร 
 
  คำขวัญของโรงเรยีน 
   วินัยดี  กีฬาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ 
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2. สภาพปัจจุบนั 
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม    มีข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  ปีการศึกษา  2563  (ณ วันที่ 10   มิถุนายน   

2562 ) ดังนี้  
จำนวนนักเรียน  649 คน  จำแนกตามระดับได้ดังนี ้
 

ชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน ( คน ) 
ชาย หญิง รวม 

ม. 1 4 61 66 127 
ม. 2 4 75 72 147 
ม. 3 4 60 68 128 

รวม 12 196 206 402 
ม. 4 2 25 46 71 
ม. 5 2 8 40 48 
ม. 6 2 20 47 67 

รวม 6 53 133 186 
     รวมท้ังสิ้น        18                      249 339 588 

 

จำนวนบุคลากรในโรงเรียน  จำนวน  40  คน  จำนวนตำแหน่งดังนี ้
ข้าราชการ ชาย หญิง รวม 

ฝ่ายบริหาร 1 - 1 
ครู 9 26 35 
พนักงานราชการ 2 - 2 
ครูอัตราจ้าง - - - 
ลูกจ้างประจำ 1 - 1 
ลูกจ้างช่ัวคราว - - - 
ครูธุรการ - 1 1 
ครูพี่เลี้ยงเดก็พิเศษ - 1 1 

รวม 13 28 41 
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จำนวนบุคลากรแยกตามระดบัการศึกษา  ดังนี ้
 

ข้าราชการ ชาย หญิง รวม 
ปริญญาโท 4 12 16 
ปริญญาตร ี 6 14 20 
ปริญญาเอก - - 0 

รวม 10 26 36 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) 
“ประเทศมคีวามมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” 
1.ด้านความมั่นคง เพือ่บริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความ มั่นคง ปลอดภัย และมีความ

สงบเรียบรอ้ยในทุกระดับ และทุก มิต ิ
2.ด้านการสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนั เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ควบคู่กับ

การ ขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก 
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ คนไทยในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปญัญา มี 

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มทีักษะสือ่สารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 และมีคุณธรรม 
4. ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลือ่มล้ำในทุก

มิติ กระจาย ศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกจิและสงัคม เพิ่มโอกาสใหทุ้ก ภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลงัของการ
พัฒนาประเทศในทุกระดับ 

5. ด้านการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิง่แวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตร ต่อสิง่แวดล้อม เกิดผลลัพธ์
ต่อความยั่งยืน 

6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อ ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”  
 

นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทยม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กำหนดนโยบายด้านการศึกษา ดังน้ี 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
1.1 ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย รูจ้ักประวัติศาสตร์ชาติไทย และหน้าที่ความเป็น

พลเมืองที่ด ี
1.3 ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น มองเห็นอนาคต 
1.4 ปรับหลักสูตรทกุระดบัช้ันให้มีความต่อเนื่องกัน มุง่เน้นการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 
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1.5 ลดจำนวนรายวิชาอย่างเหมาะสม 

2. ลดความเลือ่มล้ำทางการศึกษาและยกระดบัมาตรฐานการศึกษา 
2.1 สร้างโอกาสใหเ้ข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อการศึกษาใหม้ากขึ้น 
2.2 สร้างคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพื้นที่ของตนเอง 
2.3 สร้างความทัดเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสื่อดจิิทลั 
2.4 สร้างโอกาสใหเ้ด็กด้อยโอกาสทกุกลุ่มเข้าถึงการจัดบริหารการศึกษา 

3. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทัง้ระบบ 
แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพฒันาการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ยกระดบั

คุณภาพการศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
4. พัฒนาคร ู

4.1 สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแทจ้ริง 
4.2 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผูป้กครอง และเดก็ เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข 
4.3 วางแผนผลิตและพัฒนาครอูย่างเป็นระบบ 
4.4 แก้ไขปัญหาหนี้สินคร ู

5. ผลิตและพฒันากำลงัคนเพื่อรองรบัการพัฒนาประเทศ 
5.1 บูรณาการการศึกษาทัง้ระบบให้เกิดประโยชน์สงูสุดในการผลิตและพฒันากำลังคน 
5.2 ผลิตกำลังคนสายอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกบัทิศทางการ

พัฒนาประเทศ และท้องถ่ิน 
5.3 ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม 
5.4 ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตกำลงัคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการ และวิชาชีพ 
5.5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา 

6. เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
6.1 พัฒนากำลงัคนใหเ้ป็นแรงงานที่มฝีีมือ สามารถทำงานได้ทัง้ในและต่างประเทศ 
6.2 เพิ่มคุณวุฒิใหก้ับแรงงานไทย 
6.3 พัฒนาความชำนาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลย ีและการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศ 

ให้กับกำลังคน 
6.4 ส่งเสริมใหป้ระชาชนเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 

7. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
7.1 ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครอืข่ายและมีส่วนรบัผิดชอบในการจัดการศึกษา 
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7.2 ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหลง่การเรียนรู้ต่างๆ เช่นพิพิธภัณฑ์ 
7.3 ส่งเสริมใหป้ราชญ์ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ 

8. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา 
สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้านทุจริตคอรร์ัปช่ัน 
 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 หลักการ 

1. ให้ความสำคัญกบัประเด็นคุณภาพและประสทิธิภาพในทุกมติิ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บรหิารทกุระดบั ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทกุประเภทและเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลกั องค์การมหาชนในการกำกบัของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใหม้ีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้นที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดำเนินการปฏิรปูการศึกษาร่วมกับภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

ระดับมัธยมศึกษา 
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้นดังนี ้
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
2. จัดการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ เช่น 

ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพฒันาไปสู่นกักีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์  
มุ่งพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม 
 พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทกุระดบั/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบรหิารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 



 

-7- 
ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพฒันากำลงัคน รวมทั้งงานวิจัยทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของการพฒันาประเทศ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค ์
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการ

พัฒนาประเทศในอนาคต 
2. กำลังคนได้รบัการผลิตและพฒันา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนบัสนุนการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมสี่วนร่วมจากทกุภาคส่วน 

  

นโยบายสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๔ บญัญัติว่า “รัฐตอ้ง
ดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสบิสองปี ตัง้แต่ก่อนวัยเรียนจนจบ การศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรือ่ง ใหจ้ัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ ๓ กำหนดว่า “ให้ส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ ป ีใหม้ีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย” และตาม
หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ บัญญัติว่า “ใหร้ัฐพึงจัดใหม้ียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยัง่ยืนตามหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งและบรูณาการกัน
เพื่อใหเ้กิด การผลักดันร่วมกันไปสูเ่ป้าหมายดังกล่าว” อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ 
วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มัง่ค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศที ่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ในการ พฒันาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ  
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๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  

๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม  

๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  

๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของยทุธศาสตร์ชาติ เป็นอย่างยิ่ง 
เพราะเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึง่เป็นยุทธศาสตรท์ี่เนน้การวางรากฐานการพัฒนา ทรพัยากรมนุษย์ของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทกุช่วงวัย ใหเ้ป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
ดี เก่ง และมีคุณภาพพรอ้มขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเตม็ ศักยภาพ ซึง่ “คนไทยในอนาคต 
จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปญัญา มีพฒันาการที่ดีรอบด้าน และมสีุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผูอ้ื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
หลักคิดที่ถกูต้อง มีทกัษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ ๓ และอนุรกัษ์ภาษา
ท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ทีม่ีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” ดังนั้น 
เพื่อใหก้ารพฒันาประเทศไปสูเ่ป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพฒันาอย่างตอ่เนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้กำหนด
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบาย
รัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมือ่วันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและ
แนวทางในการดำเนินการ ดังนี ้
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วิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สูส่ังคมอนาคตที่ยั่งยืน”  

พันธกิจ  

๑. จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒. พัฒนาผูเ้รียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน  

๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเ้รียนให้มสีมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ ๒๑  

๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลือ่มล้ำ ให้ผูเ้รียนทุกคนได้รับบริการทาง การศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม  

๕. พัฒนาผูบ้รหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  

๖. จัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกจิพอเพียง 
และเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

๗. ปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุง่สู่ Thailand ๔.๐  

 เป้าหมาย  

๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลกัของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอ้ง และเป็นพลเมืองดี ของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รบัผิดชอบตอ่สงัคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สจุริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบออ้มอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพเิศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแหง่การเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มสีมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผูเ้รียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่
สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผูพ้ิการ) กลุม่ชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
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๕. ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกจิพอเพียง  

๗. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มสีมดลุใน
การบริหารจัดการเชิงบรูณาการ มีการกำกบั ติดตาม ประเมนิผล มรีะบบข้อมลูสารสนเทศ ที่มปีระสทิธิภาพ และ
การรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย
ยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในอนาคต เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแมบ่ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand 
๔.๐ ดังนี้  

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นโยบายที่ ๓ ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์  

นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  

นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

จุดเน้นสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษาใหบ้รรลเุป้าหมาย มีคุณภาพและประสทิธิภาพใน พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้ 
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 จุดเน้นท่ี 1 นักเรียนดัง (High Quality Students : HQS ) 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาการทดสอบการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน ( O - Net ) มีค่าเฉลี่ยสงูการ
ว่าระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่สาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
คำนวณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน และเขียน ในระดับอ่านคล่อง เขียนคล่อง และท่อง
อาขยานได้ตามเกณฑ์ระดบัช่วงช้ัน 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามหลักสูตร และปฏิบัติ
ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ รวมทัง้มจีิตสำนึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และอาชีพ 
6. เด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างน้อย ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบ

ที่หลากหลาย โดยแยกประเภทกลุม่เป้าหมาย 
จุดเน้นท่ี 2 บุคลากรดี (High Quality Personals : HQP ) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน 
1.1 มีความสามารถบรหิารงานวิชาการให้มปีระสทิธิภาพและเกดิประสิทธิผล ตามแนวทางการจัด

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 
1.2 มีการบรหิารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และบรหิารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลัก School 

Based Management ( SBM ) อย่างเข้มแข็งและมปีระสิทธิภาพ 
1.3 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ได้ระดับ A 1 ของมาตรฐาน CEFR  
1.4 มีความสามารถใช้เทคโนโลยเีพื่อการบรหิาร สื่อสาร และการเรียนรู้และเข้าอบรมหลักสูตร TEPE 

Online  
1.5 มีคุณวุฒิทางลกูเสือไม่น้อยกว่าผู้บงัคับบญัชาลูกเสอืข้ันสูง (วูดแบดจ์ 2 ท่อน ) 
1.6 นิเทศและสังเกตการณ์สอนของครูทกุคน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2. ครูผูส้อนทุกคน 
2.1 มีแผนพฒันาตนเอง (ID Plan) และมีการพฒันาตามแผน อย่างน้อยปลีะ 2 ครั้ง 
2.2 ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2.3 มีงานวิจัยในช้ันเรียน สื่อ นวัตกรรม อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
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2.4 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับ A 1 สำหรับครูทั่วไป และ B2 สำหรบัครผูู้สอน

ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR  
2.5 ได้รับการนเิทศภายในและสังเกตการณ์สอน อย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2.6 มีความสามารถใช้เทคโนโลยเีพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ และเข้าอบรมหลักสูตร TEPE Online  

 
จุดเน้นท่ี 3 องค์กรเด่น (High Quality Organization : HQO ) 

1. สร้างจิตสำนึกและวินัยในการบริหารจัดการตามโรงเรียนมาตรฐานสิง่แวดล้อมและโรงเรียนปลอดขยะ 
( Zero Waste School ) อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยนื 

2. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที่ได้มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
4. มีระบบฐานข้อมลูสาระสนเทศของนักเรียน ครูและสถานศึกษา ที่ใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5. มีการปรบัปรุงและพัฒนาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
6. มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ( Best Practices ) 
7. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ในการบรหิารจัดการและการเรียนรู้ 
8. สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. สถานศึกษาผ่านการประเมินด้านคุณธรรม และความโปรง่ใสตรวจสอบได้ (โรงเรียนสุจริต) 
10. สถานศึกษามีการบรหิารจัดการโดยใช้กิจกรรมสภานักเรียนในการดำเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 
การศึกษาสภาพของโรงเรียนทา่หลวงวิทยาคม 

 
 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 สำนักงานคระกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการกำหนดทศิทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยจัดใหม้ี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ซึ่งการระดมความคิดจาก
ผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของโรงเรียน มาร่วมในการวางแผนจัดทำการวิเคราะห์ โดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย บุคลากรของโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ผู้ปกครอง  
 จากการ SWOT โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม พบว่ามจีุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรค ดังนี้ 
 
ปัจจัยภายนอก 
โอกาส(Opportunities) 
 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม: 

- มีภูมิปัญญาท้องถ่ินในด้านการเกษตรงานอาชีพและหัตถกรรม 
- มีแหลง่เรียนรูท้างประวัติศาสตร์ มีแหล่งทอ่งเที่ยว 

ด้านเทคโนโลยี: 
- ได้รับการสนบัสนุนด้านสื่อเทคโนโลย ี

ด้านเศรษฐกิจ: 
- ได้รับการสนบัสนุนในการจัดการศึกษา 

ด้านการเมอืงและกฎหมาย: 
- นโยบายการปฏิรปูการศึกษาส่งผลให้นักเรียน มีโอกาสในการศึกษามากข้ึน 
- ได้รับความร่วมมอืจากหน่วยงานในท้องถ่ินในด้านการจัดการศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอนนอก

ห้องเรียน 
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อุปสรรค(Threats) 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม: 

- สภาพครอบครัวแตกแยก 
- ผู้ปกครองมีการศึกษาน้อย 
- นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง 

 
ด้านเทคโนโลยี: 

- มีความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพการล่อลวงจากสังคมออนไลน ์
- นักเรียนนำอปุกรณ์ทางเทคโนโลยีมาใช้ไม่เกิดประโยชน์ต่อการเรียน 

 
ด้านเศรษฐกิจ: 

- ผู้ปกครองไมม่ีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง 
- ผู้ปกครองมีรายได้น้อย และรายได้ไม่แน่นอน 

 
ด้านการเมอืงและกฎหมาย: 

- การเมืองการปกครองไม่เอือ้ต่อการจัดการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย  
 
 
ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง(Strengths ) 
ด้านโครงสร้างและนโยบาย:  

- มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจนสะดวกต่อการติดต่อประสานงาน เป็นระบบ รวดเร็ว ราบรื่น 
- โรงเรียนมกีารแบ่งโครงสร้างและแบง่หน้าที่รบัผิดชอบอย่างชัดเจน 
- ยึดแนวนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

ด้านผลผลิตและการบริการ:  
- นักเรียนกล้าแสดงออกตามศักยภาพของตนเอง 
- นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา ศิลปะ และการงานอาชีพ 
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ด้านบุคลากร:  

- บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตรงตามเอกและความถนัด 
- บุคลากรมีความสามัคคีมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และร่วมมอืในการทำงาน 

ด้านประสิทธิภาพการเงิน:  
- มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้องโปรง่ใส ตรวจสอบได้ 
- โรงเรียนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยทุกฝ่ายมสี่วนร่วมตามระเบียบในการบริหารงาน 

ด้านวัสดุอุปกรณ์:  
- โรงเรียนมีความพร้อมด้านสถานที่ให้บริการแก่ชุมชน 

ด้านบริหารจัดการ:  
- โรงเรียนติดต่อประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆอยา่งสม่ำเสมอ 
- โรงเรียนจัดทำแผนและโครงการเพือ่ใช้เป็นเครื่องมือในการบรหิารงาน จัดทำแผนระยะสั้นและแผนระยะ

ยาว 
- โรงเรียนมมีาตรฐานการปฏิบัติงานของครูในฝ่าย/ กลุ่มสาระ/ งานทำให้การวิเคราะห์ภาระงานของครู

ชัดเจน และมกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอย่างต่อเนื่อง 
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพียง และได้นำหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง มาเป็น

แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาโรงเรียน 
 

 
จุดอ่อน ( Weaknesses ) 
ด้านโครงสร้างและนโยบาย:  
 - 
ด้านผลผลิตและการบริการ:  

- ผลการประเมินระดับชาติของนักเรียนม.3 และม.6 ยังไม่เปน็ที่น่าพอใจ 
- นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดน้อย 
- มีนักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 

 
ด้านบุคลากร:  

- ครูมีการทำวิจัยในช้ันเรียนค่อนข้างน้อย 
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- ขาดอัตรากำลงัครูในด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น บรรณารกัษ์ , เจ้าหน้าที่พยาบาล, 

เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย เป็นต้น 
 
ด้านประสิทธิภาพการเงิน:  

- มีกิจกรรมในการใช้งบประมาณที่ไม่มีอยู่ในแผนปฏิบัติการ 
 

ด้านวัสดุอุปกรณ์:  
- วัสดุอุปกรณ์ด้านการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนไมเ่พียงพอ 
- ระบบเทคโนโลยียังไม่สมบรูณ์เพียงพอต่อการใช้งานของครู และนักเรียน 

 
ด้านบริหารจัดการ:  

- ระบบจัดการเรียน การสอนและการวัดผลประเมินผลยังขาดการบรูณาการทำให้เกิดภาระงานของผูเ้รียน
มากและซ้ำซ้อน 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
ผลการวิเคราะห์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม  พบว่า 
 ปัจจัยภายนอก 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม โรงเรียนยังมีอุปสรรคในการดำเนนิงาน เนือ่งจากทางด้านสังคม ความ
เป็นอยู่ของผูป้กครอง นักเรียน ในบางเรื่องยังมผีลต่อการพฒันานักเรียน เช่นปัญหาครอบครัว
แตกแยก เป็นต้น  ผู้ปกครองยงัขาดการดูแลเอาใจใส่ การอบรมดูแลนักเรียน แต่โรงเรียนมีกจิกรรม
ในการมสี่วนร่วมระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน และโรงเรียนในการจัดประชุมผูป้กครองนักเรียน การ
สร้างผูป้กครองเครือข่าย กิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถ่ิน การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทางด้านอาชีพทีห่ลากหลาย รวมทัง้ค่านิยมในการเลือกสถานศึกษาให้กับบุตรหลาน เป็นต้น 

2. ด้านเทคโนโลยี พบว่าการใช้เทคโนโลยมีีความเสี่ยงต่อสวัสดภิาพการล่อลวงจากสงัคมออนไลน์ของ
นักเรียน นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนน้อย  

3. ด้านเศรษฐกิจ พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ของนักเรียนประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม การทำไร่ 
รับจ้าง มีรายได้น้อยจึงทำให้นักเรียนขาดความพร้อม 

4. ด้านการเมอืงและกฎหมาย การเมืองการปกครองไม่เอือ้อำนวยต่อการจัดการศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย  
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ปัจจัยภายใน 
1. ด้านผลผลิตและการบริการ พบว่า ผลการประเมินระดับชาติของนักเรียน ม.3 และม.6 ยังไมเ่ป็นที่น่า

พอใจ นักเรียนมีทกัษะกระบวนการคิดน้อย นักเรียนบางคนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
2.  ด้านบุคลากร  พบว่าครูมกีารทำวิจัยในช้ันเรียนค่อนข้างน้อย ขาดอัตรากำลังครูในด้านการสนับสนุน

การเรียนการสอน เช่น ภาษาต่างประเทศ ฟสิิกส์ เป็นต้น และการนำการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการมาใช้ยังน้อย 

3. ด้านประสิทธิภาพการเงิน โรงเรียนมกีารบรหิารงานทางด้านการเงินเป็นไปตามระเบียบแบบแผน
อย่างถูกต้อง สามารถบริหารจัดการงบประมาณในการดำเนนิงานของโครงการ/งาน ต่าง ๆ ของ
โรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย แต่มบีางรายการใช้งบประมาณไม่ตรงตามแผน การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามขั้นตอนที่กำหนด 

4. ด้านวัสดุอุปกรณ์  พบว่าวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมศักยภาพของผูเ้รียนมีไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยี
ยังไม่สมบูรณ์ต่อการใช้งานของครูและนกัเรียน 

5. ด้านบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับแหล่งเรียนรูท้ั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษายังไม่หลากหลาย ระบบการจัดการเรียนการสอนในการวัดผลประเมินผลยังขาดการ 
บูรณาการสง่ผลให้ภาระงานของนกัเรียนมากและซบัซ้อน 

 
แนวทางการแก้ไข 
 ด้านปัจจัยภายนอก 

ในด้านสังคมและวัฒนธรรม โรงเรียนควรดำเนินการโครงการในการศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของ
คนในชุมชน ความต้องการ ความพร้อมในการให้การดูแลนกัเรียน  จัดโครงการ / กิจกรรมในการพฒันา
วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ให้กับนกัเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสนใจและเข้าร่วม
กิจกรรมศลิปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดงีามของท้องถ่ินและของไทย จัดการเรียนการสอนให้เป็นที่
ยอมรบัของผู้ปกครอง 

ด้านเทคโนโลยี โรงเรียนควรพฒันาระบบเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ตให้มี่คุณภาพมากข้ึน และมี
มาตรการในการดูแล ให้ความรู้รวมทั้งให้คำแนะนำกับนักเรยีนในการใช้เทคโนโลยีใหเ้กิดประโยชน์ และ
รู้เท่าทัน 

ด้านเศรษฐกิจ ควรใหก้ารสนับสนุน และแกป้ัญหานักเรียนทีข่าดความพร้อมในการเรียน 
เนื่องจากปญัหาทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว 
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ด้านการเมอืงและกฎหมาย โรงเรียนควรจัดกจิกรรมให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เข้ามา

มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มากขึ้น และของบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามงาน/โครงการ 

 
 ด้านปัจจัยภายใน 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย ควรดำเนินการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติม ด้านผลผลิตและการบริการ 
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สง่เสรมิ พัฒนา และปรับปรงุผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน ใหสู้งข้ึน และติดตามดูแลเรื่องพฤติกรรม และการติด 0 ร ให้นักเรียนสามารถจบตาม
กำหนดเวลา  พัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินผลการเรียนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัสภาพ
การจัดการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนและสอดคล้องกับพัฒนากรของผูเ้รียน ให้นำผลการประเมินมาใช้
ประกอบการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เพื่อพัฒนานกัเรยีนให้เต็มศักยภาพ จัดกจิกรรมเสรมิหลักสูตร
ที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้
สูงข้ึน จัดกจิกรรมเพื่อพฒันานักเรียนให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์และ 
จินตนาการ การสรุปความคิดอย่างเป็นระบบและมีความคิดอย่างเป็นองค์รวม และจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่นำหลักคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมทางด้าน
อาชีพเพื่อให้นกัเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ทำใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดี  ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

ด้านบุคลากร ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรบุคลากรให้กับโรงเรียนเพิม่เติม 
ให้เพียงพอ พัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินผลการเรียนการสอน ให้ครูจัดทำวิจัยในช้ัน
เรียน มากขึ้น 

ด้านประสิทธิภาพการเงิน ให้ความรูก้ับบุคลากรในโรงเรียนในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไป
ตามขึ้นตอน ควบคุม ติดตามการใช้งบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนงาน โครงการที่วางไว้  

 ด้านวัสดุอุปกรณ์  ควรจัดหาสื่อทีท่ันสมัยและมีคุณภาพมาใช้ในการดำเนินงานและการจัดการ
เรียนการสอน 

ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนควรจัดระบบการบริหารเพือ่ให้เกิดความคลอ่งตัวในการบรหิาร
จัดการให้มากขึ้น สง่เสรมิและสนับสนุนให้คุณครจูัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกกลุม่
สาระการเรียนรู ้
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ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบตัิ ปงีบประมาณ 2563 

ของโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
 

 

     โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม  ได้กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกจิ  เป้าประสงค์  โครงการ / กจิกรรม   
ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย  ในแผนปฏิบัติราชการ  ไว้ดังนี ้
ค่านิยมองค์กร (Core Values) 
 ทีมงานดี มีวินัย ใส่ใจความสำเรจ็ 
วิสัยทัศน์ ( Vision ) 

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมมุ่งพัฒนาวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความพอเพียง 
พันธกิจ ( Mission ) 

1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
3. ส่งเสริมให้นกัเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

 
เป้าประสงค์ ( Goal ) 

1. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

 
กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที ่1.  ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
กลยุทธ์ที ่2.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมคุณลักษณะอยูอ่ย่างพอเพียง 
กลยุทธ์ที ่4.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลมุผู้เรียนได้รับโอกาสในการพฒันาเตม็ตาม 
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      ศักยภาพ  
กลยุทธ์ที ่5. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจ ตามหลกัธรรมา 
      ภิบาล  
กลยุทธ์ที ่7. เสริมสร้างการมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถ่ินในการจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ์ท่ี 1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
1. โครงการพัฒนาวิชาการ 
2. โครงการบรูณาการป่าจำปีสริินธรแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินของนักเรียนช้ัน ม. 1 และ ม.4 
3. โครงการค่ายพัฒนาระบบเครือค่ายอินเตอร์เน็ต 
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
5. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
8. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
9. โครงการสง่เสรมิพัฒนาทักษะด้านศิลปะ 
10. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
11. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
12. โครงการพัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
13. โครงการสง่เสรมิความสามารถนักเรียน 

 
กลยุทธ์ที ่2.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
2. โครงการพัฒนาจริยธรรมศึกษาและโรงเรียนวิถีพุทธ 
3. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
4. โครงการสง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

 
กลยุทธ์ที ่3. สง่เสริมลักษณะอยูอ่ย่างพอเพียง 

1. โครงการค่ายจำปสีริินธร 
2. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) 



 

 
-21- 

กลยุทธ์ที ่4. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผูเ้รียนได้รบัโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ 
2. โครงการทัศนศึกษา 
3. โครงการกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน 
4. โครงการพัฒนางานแนะแนว 
5. โครงการค่ายทัศนศิลป ์
6. โครงการค่ายนาฏศิลป ์
7. โครงการค่ายพัฒนาทกัษะพื้นฐานวงโยธวาทิต 

 
กลยุทธ์ที ่5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพครู สู่ครมูืออาชีพแบบ PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 

 
กลยุทธ์ที ่6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจ ตามหลกัธรรมาภิบาล 

1. โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
2. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ 2562 
3. โครงการพัฒนากลุม่อำนวยการ 
4. โครงการพัฒนาประสทิธิภาพงานสารบรรณ 
5. โครงการพัฒนาประสทิธิภาพกลุ่มบรหิารงานทั่วไป 
6. โครงการพัฒนาปรบัปรุงระบบโสตทัศนศึกษา 
7. โครงการปรับปรงุซ่อมแซมห้องศรีจำปาและบรเิวณโดยรอบห้องศรจีำปา 

 
กลยุทธ์ที ่7. เสริมสร้างการมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถ่ินในการจัดการศึกษา 
 

1. โครงการเศรษฐกิจพอพียง 
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โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ประจำปีงบประมาณ  2563 ( 1 ตุลาคม  2562  -  30 กันยายน 2563)  
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

งบ 
อุดหนุน 

งบกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

 

งบที่ได้
ท้ังหมด 

 

หมาย
เหต ุ

1 พัฒนาวิชาการ นางสาววันดี   แววสว่าง 90,000 
 

60,000 150,000  

2 แข่งขันทักษะ นางสาววันดี   แววสว่าง - 50,000 50,000  
3 บูรณาการป่าจำปีสิรินธรแหล่ง

เรียนรู้ในท้องถิ่นของนักเรียนชั้น 
ม.1 และ ม.4 

นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทอง - 16,000 16,000  

4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวเปมิกา  สุขใจ 15,000 - 15,000  

5 ทัศนศึกษา นางสาวภาชินี  พิกุลเงิน - 250,000 250,000  
6 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วย

กระบวนการลูกเสือ 
นายจตุชัย   นันทวิชิต - 200,000 200,000  

7 แนะแนว นางนิตยา  วงศ์จันทร 10,000 - 10,000  
8 ค่ายซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ นางสาวอนงค์ วงศ์มณี - 50,000 50,000  
9 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาสุข

ศึกษาและพลศึกษา 
นายอุทัย   ไชยสงโท 23,000 

 
30,000 53,000  

10 พัฒนาการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นายจตุชัย   นันทวิชิต 23,000 25,000 48,000  

11 พัฒนาการเรียนการสอนสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน 23,000 30,000 53,000  

12 ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านศิลปะ นางสาวพัชรินทร์ ครูเกษตร 23,000 - 23,000  
13 ค่ายทัศนศิลป์ นางสาวพัชรินทร์ ครูเกษตร - 20,000 20,000  

 
14 ค่ายนาฎศิลป์ นางสาวเบญจวรรณ สุรารักษ์ 

นางสาวภาชินี  พิกุลเงิน 
- 25,000 25,000  

15 ค่ายพัฒนาทักษะพื้นฐานวงโยธ
วาทิต 

นายสิปปวิชญ์   จั่นงาม - 5,000 5,000  
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

งบ 
อุดหนุน 

งบกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

 

งบที่ได้
ท้ังหมด 

 

หมาย
เหต ุ

16 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นางสาวสุธามาศ หวังถ้ำ
กลาง 

23,000 25,000 48,000  

17 พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

นายสุนทร  จิตต์สว่าง 23,000 36,000 59,000  

18 พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

นางเบญจางค์  เจริญสุข 30,000 30,000 
 

60,000  

19 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

นายกฤตนัน  โคตรเพ็ชร์ 23,000 25,000 
 

48,000  

รวม 306,000 877,000 1,183,000  
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โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
ประจำปีงบประมาณ  2563 ( 1 ตุลาคม  2562  -  30 กันยายน 2563 )  
 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

งบ 
อุดหนุน 

งบกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

 

งบที่ได้
ท้ังหมด 

 

หมาย
เหต ุ

1 พัฒนางานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

นางพยอม    ไชยสงโท 231,090 - 231,091  

2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2563 

นางพยอม    ไชยสงโท 13,500 - 13,500  

รวม 244,590 - 244,590  
 
 

โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 

ประจำปีงบประมาณ  2563 ( 1 ตุลาคม  2562  -  30 กันยายน 2563)  
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

งบ 
อุดหนุน 

งบกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

 

งบที่ได้
ท้ังหมด 

 

หมาย
เหต ุ

1 พัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

นางชญาภา  พึ่งสุข 
นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน 

100,000 - 100,000  
 
 
 

รวม 100,000 - 100,000  
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โครงการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

 
ประจำปีงบประมาณ  2563 ( 1 ตุลาคม  2562  -  30 กันยายน 2563 )  
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

งบ 
อุดหนุน 

งบกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

 

งบที่ได้
ท้ังหมด 

 

หมาย
เหต ุ

1 พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

นางบุญเรือน    หาลาภ 67,000 - 67,000  

2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 

นางสาวสุมิตรา   ด้วงหิรัญ 18,000 
 

128,091 146,091  

รวม 85,000 128,091 213,091  

 
โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป  
 

ประจำปีงบประมาณ  2563 ( 1 ตุลาคม  2562  -  30 กันยายน 2563 )  
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

งบ 
อุดหนุน 

งบกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

 

งบที่ได้
ท้ังหมด 

 

หมาย
เหต ุ

1 พัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

นางเบญจางค์  เจริญสุข 350,000 - 350,000  

รวม 350,000 - 350,000  
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โครงการกลุ่มอำนวยการ 
 

ประจำปีงบประมาณ  2563 ( 1 ตุลาคม  2562  -  30 กันยายน 2563 )  
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

งบ 
อุดหนุน 

งบกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

 

งบที่ได้
ท้ังหมด 

 

หมาย
เหต ุ

1 พัฒนางานกลุ่มอำนวยการ นางเทพสุดา  เมฆวิลัย 3,500 - 3,500  
 2 พัฒนาและเสริมประสิทธิภาพ

งานสารบรรณ 
นางสาวเยาวลักษณ์ 
เที่ยงบุตร 

55,500 - 55,500  
 

3 พัฒนาระบบสารสนเทศ นางสาวอนงค์  วงศ์มณี 10,000 - 10,000  
4 เศรษฐกิจพอเพียง นางสาวพิริยาตะวัน 

วิชานน์ชนะกิจ 
15,000 15,000 30,000  

6 ค่ายจำปีสิรินธร นางสาวพิริยาตะวัน 
วิชานน์ชนะกิจ 

- 5,000 5,000  

7 โรงเรียนปลอดขยะ( Zero 
Waste School ) 

นายเอกลักษณ์  เอ้ือสลุง 3,000 10,000 13,000  

8 พัฒนาจริยธรรมศึกษาและ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

นายจตุชัย  นันทวิชิต 2,000 - 2,000  

9 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นายสุนทร  จิตต์สว่าง 3,000 - 3,000  

 รวม 92,000 30,000 122,000  
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โครงการงบสำรองจ่าย 10 %   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

งบ 
อุดหนุน 

งบกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

 

งบที่ได้
ท้ังหมด 

 

หมายเหต ุ

1 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องศรีจำปา
และบริเวณโดยรอบห้องศรี
จำปา 

นายเสกสรร   แสงแก้ว 32,000 - 32,000  

2 พัฒนาปรับปรุงระบบโสตทัศน
ศึกษา 

นายอุทัย   ไชยสงโท 3,800 - 3,800  

3 พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ 
PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
อาชีพ” 

นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน 
นางสาวพิริยาตะวัน 
วิชานน์ชนะกิจ 

18,016 - 18,016  

4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวเปมิกา  สุขใจ 15,000 - 15,000  
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ส่วนที่ 5 
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม เป็นหน่วยงานสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีหน้าที่
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นการสนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  และใช้แผนในการขับเคลื่อนนโยบายไปสูก่ารปฏิบัติอย่างรูปธรรม 
โปรง่ใส ตรวจสอบได้ การดำเนินการพจิารณาในรปูของคณะกรรมการ โดยกำหนดโครงการ/กจิกรรมที่สำคัญใน
การดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยทุธ์และจดุเน้น 
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การนำแผนสู่การปฏิบัติ 
ปีงบประมาณ 2563 

( 1 ตุลาคม  2562  -  30 กันยายน 2563 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกการลงนามผู้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 ผู้เห็นชอบ 
       1. ลงช่ือ......................................................... 
                   (    นายนิมติร    โลหะเวช   ) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
 
       2. ลงช่ือ......................................................... 
             (  นายสมชัย   พฤกษาสวย  ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 6 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน 

1.  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล 
         1.1 หลักการสำคญั 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจการบรหิารจัดการศึกษา  
ตามนโยบายของรัฐบาลและบทบัญญัติของพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 โดยกำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบรหิารจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บรหิารงานบุคคลและการบรหิารทั่วไป ไปยงัคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และ
สถานศึกษาโดยตรง 
  การดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล  
เพื่อสนบัสนุน สง่เสรมิ กำกับ ดูแล ให้การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย ในการปรบัปรุงการปฏิบัติงาน และรายงานหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน โดยอาศัยหลักการ “ทุก
ภาคส่วนในสังคมมสี่วนร่วมรบัผิดชอบในการจัดการศึกษา ในลักษณะการกระจายอำนาจ หรือรูปแบบการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SCHOOL BASE MANAGEMENT : SBM)” 
  1.2 วัตถุประสงค ์
          1.2.1  เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม      โดย

ประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดลุรอบด้าน  (Balance Scorecard  :  BSC)   ซึ่งในแต่ละพันธกิจ จะพิจารณาใน 4 

มิติ  ได้แก่ มิติด้านความพงึพอใจของผูร้ับบรกิาร  มิติด้านการเรียนรู้และพฒันา  มิติด้านการเงินและงบประมาณ  มิติ
ด้านการบริหารจัดการ      
          1.2.2  เพื่อติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลสมัฤทธ์ิ ตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนท่าหลวง
วิทยาคม ใน 5 แผนงานหลัก  คือ แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ  แผนพฒันาคุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้  แผนพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร   และแผนพฒันาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรพัยากรทางการศึกษา 

        1.2.3  เพื่อประเมินความก้าวหน้าของโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมใน 2  ประเด็น  คือ  การ
ประเมินสัมฤทธ์ิผลตามแผนกลยุทธ์โดยประเมินผลงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเกณฑ์ตามตัวช้ีวัดที่กำหนดใน
แผนกลยทุธ์ในแต่ละแผนงานและการประเมินผลงานของโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม    โดยการประยุกต์ใช้การประเมิน
แบบสมดุลรอบด้าน (Balance Scorecard  :  BSC)   
      1.2.4  เพือ่นำผลที่ได้จากการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล  มาปรบัปรุงแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม เพือ่การแก้ไขปัญหาและอปุสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน  พร้อมทัง้ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ 
ส่งเสริมและสนบัสนุนทั้งทรัพยากร งบประมาณ ให้การดำเนินงานกระจายอำนาจการบรหิารและการจัดการศึกษา
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผลยิง่ข้ึน 



 
 
           1.3  กรอบแนวติด 
      1.3.1  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของโรงเนียนท่าหลวงวิทยาคม    เป็นการ
ดำเนินงานในลักษณะ PMA คือ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานในการบริหาร (Performance 
and Management Audit) และการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข 
(Positive Mental Attitude)  
      1.3.2  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลจะเน้นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อปรับปรงุ ส่งเสริม สนบัสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนกลยทุธ์ของโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม         ใน 5 แผนงานหลกัได้แก่  แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ  

แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้  แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  แผนพฒันา
ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร   และแผนพฒันาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา 

โดยใช้กระบวนการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
     1.3.3  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานโรงเรยีนท่าหลวงวิทยาคม         จะประยุกต์

วิธีการ  BSC  (Balance Scorecard)  โดยในแตล่ะภารกจิจะพิจารณาใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการ  มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา  มิติด้านการเงินและงบประมาณและมิติด้านการบรหิารจัดการ ซึ่งกำหนด
ตัวบ่งช้ีสำคัญ  (Key Performance Indicator : KPI)  ทีส่ะท้อนวิสัยทัศน์  ปณิธานและเป้าหมายจากแผนกลยุทธ์ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
         1.3.4  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานจะพจิารณาตามผลงานที่บรรลุ 
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบรหิารงานในแต่ละด้าน 
  1.4  ขอบเขตของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
         1.4.1  กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัตงิานในการ
ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  
         1.4.2  การประเมินผลงานของโครงการ/กจิกรรม โรงเรียนจะ ประเมินสัมฤทธ์ิผลตามแผนกล
ยุทธ์  โดยจะประเมินผลงานเปรียบเทียบกบัวัตถุประสงค์และเกณฑ์ตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ในแต่ละแผนงาน   
    
        1.5  กรอบการประเมนิผลงานของโรงเรียนทา่หลวงวิทยาคม                                    
              การประเมินผลงานของโรงเรียนจะได้นำรูปแบบการประเมนิแบบสมดุลมา
ประยุกต์ใช้  
   2  การรายงานผล 
          การรายงานผลของการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ใหผู้้ทีร่ับผิดชอบรายงานผลการ
ดำเนินงานหลังสิ้นปงีบประมาณ ให้ทางโรงเรียนได้ทราบ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


