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  แผนปฏิบัติการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูป

ถัมภ์ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
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สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 สภาพปัจจุบันและประวัติของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

สภาพชุมชนของอำเภอทุ่งเสลี่ยม 
 “พระศิลาม่ิงขวัญ  แม่ถันเด่นสง่า  สวยล้ำค่าหินอ่อน  เอ้ืออาทรน้ำใจ  รักษาไว้วัฒนธรรม” 
ประเพณีท้องถิ่น  เทศกาลงานกิ๋นข้าวสลาก  เป็นการนำของไปทำบุญที่วัดตามวิธีการดั้งเดิม 
พระประจำอำเภอ คือ  หลวงพ่อศิลา  อยู่ที่วัดทุ่งเสลี่ยม ( ศรีเสลี่ยม ) 
อำเภอทุ่งเสลี่ยม  แบ่งเขตการปกคลองเป็น  5  ตำบล  59   หมู่บ้าน 
 ตำบลกลางดง  มี  15  หมู่บ้าน   

คือ  ชัยอุดม  กลางดง หมู่ 2   กลางดง  หมู ่3  หนองผักบุ้ง  แม่บ่อทอง  หัวฝาย  บึงบอน  ทุเลาใน
ดอนสว่าง  เชิงผา  ห้วยเจริญ  ห้วยต้นผึ้ง  ห้วยหวัแหวน  ใหม่ดอนสว่าง 
 ตำบลทุ่งเสลี่ยม  มี  13  หมู่บ้าน   

คือ  เหมืองนา  ท่าชุม  ทุ่งเสลี่ยม  วังธาร  เทพพนม  ท่าเดื่อ  เด่นดีหมี  เหมือนนาหมู่  8  
ท่าชุมเหนือ  น้ำดิบ  รุกขมูล  โชกม่วง  ภูแก้ว 

ตำบลไทยชนะศึก  มี  11  หมู่บ้าน 
คือ  ท่าต้นธง  แม่ทุเลา  คลองสำราญ  ฝั่งหมิ่น  หนองหมื่นชัย  ธารชะอม  หนองหญ้าปล้อง   

ราษฎร์ร่วมจิต  สำราญราษฎร์  แม่ทุเลาพัฒนา  ท่าต้นธงพัฒนา 
  ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  มี  11  หมู่บ้าน 
 คือ  บ้านใหม่ หมู่ 1 บ้านใหม่ หมู่  2  บ้านใหม่ หมู่  3  สามหลัง หมู่  3  สามหลังหมู่  4 สามหลัง 
หมู่  5 สามหลัง หมู่  6  บ้านใหม่ หมู่  7  บ้านใหม่ไทยเจริญ  บ้านใหม่ – เขาแก้ว  บ้านใหม่ศรีสมบูรณ์   
บ้านใหม่ไทยชนะศึก 
 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล  มี  9  หมู่บ้าน 
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 คือ  กมลราษฎร์  ท่าวิเศษ   แสงสว่าง  หนองรังสิต  โค้งเจริญ  ลานตาเมือง  หนองตาเพ็ง  บ้านนาแพะ 
บ้านใหม่ชัยเจริญ 

เศรษฐกิจหลัก 
ตำบลกลางดง 
 การทำนา  เป็นการทำนาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  เวลาว่างจากการทำนาก็จะทำไร่ถั่ว  ข้าวโพด  ดอก
ดาวเรือง  และพืชไร่อื่นๆ  รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเองและจำหน่ายภายในพ้ืนที่ 
 ผลไม้ที่สามารถเป็นผลไม้เศรษฐกิจก็คือ  ลำไย  ชาวบ้านนิยมนำมาปลูกในพ้ืนที่ที่เคยปลูกพืชไร่  มีรส
หอมหวาน  เพราะส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงน้ำน้อย   
 
ตำบลทุ่งเสลี่ยม 

การทำนา  เป็นการทำนาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  เวลาว่างจากการทำนาชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่ริมน้ำ  
เมื่อน้ำในแม่น้ำแห้งลงจะมีพ้ืนที่หลังจากน้ำลดจะเป็นช่วงฤดูหนาว  พฤศจิกายน – มีนาคม  จะปลูกผักริมน้ำ  
ผักจะได้น้ำที่ซึมจากทรายและตักน้ำรดได้ใกล้  ผักปลอดสารพิษนำไปรับประทานในครอบครัว  และยัง
สามารถสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง  ทำไร่ถั่ว  ข้าวโพด การทำสวนมะม่วง และพืชไร่อ่ืนๆ   

จุดที่มีความเจริญของอำเภอ  มีตลาดสดอยู่ที่บ้านเหมืองนา  แต่เป็นเขตบ้านท่าชุม  อยู่ตรงสามแยก  
ระหว่างทางเส้นหลักกับเส้นทางที่จะไปหมู่บ้านอ่ืนๆ  เช่น  บ้านทุ่งเสลี่ยม ( ศรีเสลี่ยม )  บ้านวังธาร  บ้านโซก
เปื่อย 
ตำบลไทยชนะศึก 
 การทำนา  เป็นการทำนาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  เวลาว่างจากการทำนาก็จะทำไร่ถั่ว  ข้าวโพด   
สวนมะกอกน้ำ  และไร่อื่น  รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเอง และจำหน่ายภายในพื้นท่ี  ผลไม้ที่
สามารถเป็นผลไม้เศรษฐกิจ  ก็คือ  ลำไย 
ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  
 การทำนา  เป็นการทำนาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  เวลาว่างจากการทำนาก็จะทำไร่ถั่ว  ข้าวโพด   
ดอกดาวเรือง  และพืชไร่อ่ืน  รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเอง  และจำหน่ายภายในพ้ืนที่ 
ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล   

การทำนา  เป็นการทำนาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  เวลาว่างจากการทำนาก็ทำไร่ถั่ว  ข้าวโพด  และพืช
ไร่อื่นๆ  รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเอง  และจำหน่ายภายในพืชที่ 
ประวัติของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2502  โดยคณะกรรมการอำเภอ  ข้าราชการ
ผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมมือกันจัดการก่อสร้างอาคารเรียน  และขออนุญาตเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาวิสามัญตอนปลาย  
ประจำอำเภอทุ่งเสลี่ยม  การดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนส่วนมากได้รับความช่วยเหลือจากราษฎรเป็น
อาคารเรียนแบบ  2  ชั้น  กว้าง  8  เมตร  ยาว  8  เมตร  ยาว  32  เมตร  มีมุขอยู่ด้านหน้า  หลังคามุง
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กระเบื้องซเีมนต์  เสาไม้เต็งรังและไม้แดง  ผ่าไม้กระยาเลย  ขณะที่เปิดทำการสอนนั้นอาคารอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง  แต่ชั้นบนเป็นอาคารเรียนได้  จำนวน  1  ห้องเรียน 
   โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญตอนปลาย  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมวิสามัญศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการศึกษาแบบสหศึกษา  เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เพียงชั้นเดียว  เมื่อ
วันที่  16  มิถุนายน  2502  มีนักเรียน  14  คน  เป็นชาย  9  คน  หญิง  5  คน  มีนายสุวรรณ  เอ่ียมสะอาด  
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  ต่อมาได้รับจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่แบบ  009          
กองการมัธยมศึกษา  เป็นเงิน  250,000  บาท  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  1 มกราคม  2509 และได้รับ
งบประมาณให้สร้างห้องเรียนเพ่ิมเติมอีก  2  ห้องเรียนเป็นเงิน  70,000  บาท  เพ่ือให้เป็นไปตามแปลน  
เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  3  ตุลาคม  2510  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  3  มกราคม  2511 
 ปี  พ.ศ. 2515 เข้าร่วมโครงการ  คมช.  รุ่นที่  9 
 ปี  พ.ศ. 2519 รวมกับโรงเรียนประถมศึกษา  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยม 
 ปี  พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ได้พัฒนาก้าวหน้าทั้งด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  ด้านวิชาการ
ด้วยดีอย่างต่อเนื่อง 
ที่ตั้ง / ขนาด 
 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ตั้งอยู่เลขที่  219  หมู่  1  เขตเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม   
อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย  สังกัดพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  38  โทร  055-659217  
โทรสาร  055-659217  ต่อ 12 
 สถานที่ตั้งบนที่ราชพัสดุ  สท. 418  ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  (นส.ล.)  ฉบับที่  4967  
เนื้อท่ี  65  ไร่  3  งาน  38.4  ตารางวา 
 
 
อาคารและสถานที่ 
 อาคารเรียน  จำนวน  7  หลัง  ประกอบด้วย 
 อาคาร  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย  ห้องเรียน  จำนวน  6  ห้อง ห้องพักครู 
จำนวน  1  ห้อง 
 อาคาร  2  ประกอบด้วย  ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู  ห้องเกียรติยศ  ห้องศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
ห้องนอนเวร 
 อาคาร  3  ประกอบด้วย  ห้องวิชาการ  ห้องแนะแนว  ห้องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ห้องจริยธรรม  ห้องประชาสัมพันธ์  ห้องพยาบาล  ห้องเรียนจำนวน  2  ห้อง  ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเรียน
เพ่ือการศึกษา  ห้องสวัสดิการโรงเรียน  ห้องบริหารทั่วไป  ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 อาคาร  4  ประกอบด้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย  ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา  ห้องพักครู  ห้องเรียน  จำนวน  12  ห้องเรียน 
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 อาคาร  5  ประกอบด้วย  ห้องธุรการ  ห้องประชุม  ห้องพักครู  1  ห้อง   จำนวน  15  ห้องเรียน 
 อาคาร  6  ประกอบด้วย  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  8  ห้อง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  6 ห้อง 
ห้องพักครู  จำนวน  2  ห้อง 
 อาคาร  7  ประกอบด้วย   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  2  ห้อง  ห้องปฏิบัติการภาษาไทย  8  ห้อง  
ห้องพักครู  จำนวน  2  ห้อง  ห้องปฏิบัติการจริยธรรม  2  ห้อง  ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  10  ห้อง 
 อาคารปฏิบัติงานอาชีพ 5  หลัง 
 หอประชุม  2  หลัง 
 หอสมุด   1  หลัง 
 ห้องน้ำ -  ห้องส้วมนักเรียนชาย  4  หลัง  24  ที ่
 ห้องน้ำ – ห้องส้วมนักเรียนหญิง  3  หลัง  18  ที ่
   นอกจากนี้ยังมี  โดมอเนกประสงค์ สนามกีฬาฟุตบอล  บาสเกตบอล  ฟุตบอล  ตระกร้อ  
วอลเลย์บอล   บ่อเลี้ยงปลา  แปลงทดลองการเกษตร  และบ้านพักครู  17 หลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนผังภายในโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
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  1.2 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 ประเภทโรงเรียน  มัธยมศึกษาสหศึกษา 
 อักษรย่อ  ท.ช. 
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 
 

   เป็นรูปเทวดาประทับนั่งบนแผ่นศิลา เทวดา เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองโรงเรียน 
คันศร   หมายถึง  เครื่องมือที่จะนำไปสู่ปัญญา 
 ลูกศร   หมายถึง  ปัญญาที่เฉียบแหลมดุจคมศรพร้อมที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมาย   

แห่งความสำเร็จ 
แผ่นศิลา หมายถึง  ความหนักแน่น  อดทนต่ออุปสรรค 

 ปรัชญาของโรงเรียน การศึกษา  คือรากฐานของการพัฒนา 
 คำขวัญ   ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่ความรู้ 
 คติพจน์   สุวิชชาโน  ภวํ  โหติ 
    ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 
 สีประจำโรงเรียน  เหลือง – แดง 
    สีเหลือง  หมายถึง  คุณธรรม  ความจริง  ความถูกต้อง 
    สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญ 
    เหลือง – แดง หมายถึง  กล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง 
 เว็บไซด์โรงเรียน  www.tsl.ac.th 
 โทรศัพท์  055-659217 
 โทรสาร   055-659217 ต่อ  12 
 อัตลักษณ์ของโรงเรียน “ประพฤติดี” 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน “โครงงานเด่น” 
 
 
 
 

http://www.tsl.ac.th/
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บุคลากร 
 

1. จำนวนนักเรียน 
 

ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง 

ม.1   133 138 271 8 

ม.2   143 143 186 8 

ม.3   127 129 256 7 

รวม ม.ต้น 403 410 813 23 

ม.4   110 124 234 7 

ม.5   119 129 248 7 

ม.6  91 134 225 7 

รวม ม.ปลาย  320 387 707 21 

รวมทั้งสิ้น 723 797 1,520 44 

 
  ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. จำนวนข้าราชการครู 
 

ตำแหน่ง 
จำนวน 

ชาย หญิง รวม 

ผู้อำนวยการ 1 - 1 

รองผู้อำนวยการ 3 - 3 

คร ู 29 49 78 

บรรณารักษ์ - 1 1 

พนักงานราชการ - 2 2 

ครูจ้างสอน  5 7 12 

ครูชาวต่างชาติภาษาอังกฤษ 1 1 2 

ครูชาวต่างชาติภาษาจีน - 1 1 

ครูพ่ีเลี้ยงนักเรียนเรียนร่วม 1 - 1 

รวม 40 59 99 

 
3.  ลูกจ้างประจำ 
  

ตำแหน่ง จำนวน 
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ชาย หญิง รวม 

พนักงานขับรถ 2 - 2 

รวมทั้งสิ้น 2 - 2 

 
 
 
 
 
 
 
4. ลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง 
จำนวน 

ชาย หญิง รวม 

นักการภารโรง 5 6 11 

ยาม 2 - 2 

รวมทั้งสิ้น 7 6 13 
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                                 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 
    คณะกรรมการที่ปรึกษา      ----------       ผู้อำนวยการโรงเรียน       ----------     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   

         รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ฝ่าย 
วิชาการ 

 

 ฝ่าย 

งบประมาณ 

 ฝ่าย 

บุคคล 

 ฝ่าย 

งานทั่วไป 

 ฝ่าย 

กิจการนกัเรียน 

         

นางบุษราภรณ ์สิทธิวงศ ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

 นางสุขสันต ์สนิทวงศ์ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
 นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
 นายชาตรี รูปสง่า 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
 นายสุเทพ ตากัน 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
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- การวางแผนงานวิชาการ 
- การบริหารงานวิชาการ 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
- การพัฒนาและส่งเสริม
ทางด้านวิชาการ 
- การวัดผลประเมินผลการ
เรียนและงานทะเบยีน
นักเรียน 
- การแนะแนวการศึกษา 
- การประเมินผลการ
ดำเนินงานวิชาการ 
- การจัดระบบการประกนั
คุณภาพภายใน 

 - การวางแผนพฒันา
โรงเรียน 
- การจัดองค์กร 
- การคำนวณต้นทุน
ผลผลิต 
- การควบคุมภายใน 
- การประเมินผลการ
ดำเนินงานแผนงาน 
- การบริหารการเงิน 
- การบริหารการเงิน
และบัญชี 
- การบริหารงานพัสดุ
และสินทรัพย ์
- การประเมินผลการ
ดำเนินงานการเงินและ
พัสด ุ
-การจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสรเทศ 
 

 - การบริหารบุคคล 
- การบริหารงานทะเบียน
และสถิติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- การประเมินผลการ
ดำเนินงานบุคคล 
- การวางแผนงานธุรการ 
- การบริหารงานธุรการ 
-การบริหารงานสาร
บรรณ 
-การประเมินผลการ
ดำเนินงานธุรการ 
  

 - การบริการอาคาร
สถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 
- การบริหารอาคาร
เรียน 
- การบริหารห้องเรียน 
- การบริการห้อง
บริการ 
- การบริการห้องพิเศษ 
- การบริการอาคาร
ประกอบ 
- การให้บริการน้ำดื่ม 
- การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 
- การสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ ์
- การสร้างและเผยแพร่
เกียรติประวัติของ
โรงเรียน 
- การประเมินผลกการ
ดำเนินงานอาคาร
สถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 
- การให้บริการชุมชน 
- การได้รับการ
สนับสนุนจากชุมชน  

 - การวางแผนงานกิจการ
นักเรียน 
- การบริหารงานกิจการ
นักเรียน 
- การส่งเสริมพัฒนาให้
นักเรียนมีวินยัคุณธรรม 
 จริยธรรม 
- การดำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- การดำเนินการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- การประเมินผลการ
ดำเนินงานกิจการ
นักเรียน 
- การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
และภาคีเครือข่าย 
- การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน 

 
 

 

    
     

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
“พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง  รองนายยกรัฐมนตรี” 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 เป็นแผนเชิงยุทธศาสตร์สู่การจัดการทำแผนปฏิบัติการ 
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(Action  Plan) เพ่ือเป็นแนวทางในการเดินหน้าจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย  ตั้งแต่ระดับ
ก่อนปฐมวัย  ปฐมวัย  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา  จนถึงอุดมศึกษา  และวัยทำงาน  โดยจะ
ทำงานแบบบูรณาการทัง้ภายในกระทรวงศึกษาธิการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กระทรวง
สาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงแรงงาน  เป็นต้น 
 “แผนการศึกษาชาติ 2560 – 2579 สร้างเด็กรุ่นใหม่ ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0” 
“นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รมว.ศึกษาธิการ” 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560 – 2579 มีความสำคัญมากสำหรับการปฏิรูปการศึกษาไทย 
ในปัจจุบัน 

- แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นหัวใจสำคัญเสมือน ไบเบิ้ล ในการทำงานร่วมกัน 
- ปรับแผนการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องและรองรับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
- เน้นจัดการศึกษาครอบคลุมทุกช่วงวัยตามรัฐธรรมนูญ 
- มี  6  ยุทธศาสตร์หักในการทำงาน 
- ผสานความร่วมมือ – เน้นฝึกปฏิบัติงานเพื่อสร้างกลุ่มนำขับเคลื่อนประเทศ 

วิสัยทัศน์ 
 คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21 
วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี  มีคุณลักษณะ  ทักษะ  และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และยุทธศาสตร์ชาติ 
- เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รู้จักรักสามัคคีและ

ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เพ่ือนำประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ

ลดลง 
เป้าหมายความสำเร็จ 
 ด้านการจัดการศึกษา 

1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
2. ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ 
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
ด้านผู้เรียน 
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3RS 
1. การอ่านออก Reading 
2. การเขียน  Writing 
3. การคิดเลขเป็น Arithenmatics 

 8Cs 
1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา 

( Critical Thinking and Problem solving) 
2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

( Creativity and Innovation ) 
3. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม  ต่างกระบวนทัศน์ 

( Cross – cultural Understanding ) 
4. ทักษะด้านความร่วมมือ  การทำงานเป็นทีม  และภาวะนำ 

( Collabortion, Teamwork and leadership) 
5. ทักษะด้านการสื่อสาร  สารสนเทศ  และการรู้เท่าทันสื่อ 

( Communication, Information and Media Literacy) 
6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  และเทคโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 

( Computing and ICT Literacy) 
7. ทักษะอาชีพ  และทักษะการเรียนรู้ 

( Career and Learning Skills) 
8. ความมีเมตตา  กรุณา  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม 

( Compassion) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ( พ.ศ.2560 – 2579 ) 

ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตและพัฒนากำลังคน  การวิจัยและนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาปริทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
ทิศทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจหลัก  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ 
ในการบริหารงาน ปีงบประมาณ 2563 – 2565 ดังนี้ 
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ปรัชญา  หรือคติพจน์  หรือคำขวัญ  
       ปรชัญาของโรงเรียน           การศึกษา   คือ  รากฐานของการพัฒนา  
                คำขวัญ             “ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่ความรู้” 
                คติพจน์           สวุิชชาโน  ภวํ  โหติ 

  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน   
 “ประพฤติดี” 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน   
 “โครงงานเด่น” 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสามารถความถนัดของนักเรียนด้วยการเรียนรู้แบบ
โครงงาน และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู ้เรียนมีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานสากล   
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
 5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. โรงเรียนมีหลักสูตรศึกษาเพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล   
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
 5. ผู้เรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข 
 6. โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ 

1. สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี 

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
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3. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

 ในการดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ระบุ  โรงเรียนยังได้ใช้นวัตกรรมที่ชื่อว่า “สร้างคนดี มีพ้ืนฐานความ
พอเพียง  
และทักษะอาชีพบนมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐานสู่สากล” โดยมี 6 เส้นทาง ดังนี้ 
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ส่วนที่ 3 
โครงการและงบประมาณ 

  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ โรงเรียน 

ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เพ่ือใช้บริหารและจัดการศึกษาและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ซึ่งต้องดูแลนักเรียนให้มีการพัฒนาทุกด้าน 
 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเป้าหมาย  
นโยบาย  ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย  
กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จึงไดจ้ัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยได้
กำหนดโครงการ  กิจกรรมในการดำเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ดังนี้   
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ประมาณการงบประมาณ ปีการศึกษา 2564 

 

1. เงินอุดหนุนรายหัว ม.ต้น 813                   
                         

3,500  
        

2,845,500 

  ม.ปลาย 707                   3,800                          2,686,600         

รวมอุดหนุนรายหัวฯ 1,520                   5,532,100 

2. เงินอุดหนุนรายหัว ม.ต้น 813                   880          715,440  

(แบบมีวัตถปุระสงค์) ม.ปลาย 707                    950          671,650  

รวม(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 1,520                        1,387,090 

                   รวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น 6,919,190 
3. เงินรายได้
สถานศึกษา      100,000 
4. เงินรับบริจาคจ้างครู
สอน   

                
1,520  

                         
1,400       2,128,000 

5. เงินเหลือจ่าย       2,300,000  

รวมทั้งสิ้น     11,447,190 
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งบประมาณทัง้สิ้น รายจ่าย งบดำเนินงาน 

11,447,190  ค่าใช้จ่ายประจำ    1. ฝ่ายวิชาการ     1,134,680 

    1. ค่าสาธารณูปโภค         1,700,000     ค่ากิจกรรมพัฒนาฯ   

    2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 150,000          - ค่ายวิชาการ 950,000 

    3. ค่าบำรุงรักษารถส่วนกลาง 150,000          - ลส.ยุว. บำเพ็ญ 176,000 

    4. ครูไปราชการ 300,000          - ทัศนศึกษา 304,000 

    5. ค่าวัสดุทำความสะอาด 180,000 รวม(วิชาการ) 2,564,680 

    6. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร(ธุรการ) 50,000 2. ฝ่ายงานท่ัวไป 303,500 

    7. ค่าซ่อมบำรุงพัสด ุ 150,000 รายได้สถานศึกษา 40,000 

    8.ค่าถ่ายเอกสาร(วิชาการ) 150,000 รวม(งานทั่วไป) 343,500 

  รวม 2,830,000  3. ฝ่ายกิจการนักเรียน 410,510 
   งบบุคลากร         ค่ายคุณธรรม 404,000 

   1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 1,500,000 รวม(กิจการ) 814,710 

   2. ค่าจ้างครูฯ 2,128,000 4. ฝ่ายบุคคล 33,420 

  รวม 3,628,000 5.ฝ่ายงบประมาณ 31,590 

   งบลงทุน             - ICT 448,590 

  1.ค่าครุภัณฑ์ 649,760 รวม(ฝ่ายงบฯ) 480,180 

  รวม 649,760 6.โครงการ ผอ.(รายหัว) 42,940 

       โครงการ ผอ.(รายได้ฯ) 60,000 

      รวม(ผอ.) 102,940 
      รวมงบดำเนินงาน 4,239,430 

 รวม 7,107,760 รวมยอด 11,447,190.00 
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รายการแผนงาน / โครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 

1.สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ลำดับ แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. แนะแนวการศึกษา 
อาชีพ ชีวิตและ
สังคม 

ให้คำปรึกษาแก่
นักเรียนทางด้าน
การศึกษาอาชีพ ชีวิต
และสังคมอย่างทั่วถึง 

นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตนเอง
สามารถเลือก
สถานศึกษาและมี
แนวทางการดำเนิน
ชีวิตได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

ปีการศึกษา 
2564 

137,000 น.ส.ละเอียด 

2. พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียน
ร่วม 

กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้และฝึกทักษะ
การอ่าน การเขียน
ของนักเรียนเรียนร่วม 

นักเรียนเรียนร่วม 
จำนวน 37 คน 

ปีการศึกษา 
2564 

7,000 น.ส.สุวรรณภา 

3. ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

นักเรียนมีทักษะใน
การจัดการบริหารงาน  
แก้ปัญหา   ด้วยระบบ
ประชาธิปไตย  
ส่งเสริมลักษณะผู้นำ
และผู้ตาม ที่ดีในสังคม 
นักเรียนรู้จักการ
ทำงานเป็นทีม  มี
ความคิดสร้างสรรค์
งานเพ่ือส่วนรวม   

นักเรียนพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

ปีการศึกษา 
2564 

50,700 นางนิรามัย 

4. จัดจ้างบุคลากรเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพทาง
การศึกษา 
 
 

โรงเรียนมีบุคลากรที่
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
อย่างเพียงพอจัดการ 
เรียนการสอนและ
ปฏิบัติงานได้ตาม
กำหนด 

ครูและบุคลากร
ของโรงเรียนทุ่งเสลี่
ยมชนูปถัมภ์ 

ปีการศึกษา 
2564 

3,628,000 นางส่องหล้า 
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ลำดับ แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5. ส่งเสริมการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

นักเรียนนำ
ประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการฝึกงาน มา
ตัดสินใจในการเลือก
คณะ สาขาท่ีจะศึกษา
ต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา 

นักเรียนที่สนใจฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

ปีการศึกษา 
2564 

10,000 น.ส.ละเอียด 

6. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี
ของนักเรียน 

มีเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ
กับการดูแล
รักษาพยาบาล
นักเรียนเบื้องต้น 

นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน 
 

ปีการศึกษา 
2564 

33,410 นางภิรัญญา 

7. การป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโค
วิค-19 

นักเรียน คณะครูและ
บุคลากรในโรงเรียนทุ่ง
เสลี่ยมชนูปถัมภ์ มี
ความรู้และมีอุปกรณ์
ในการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิค-
19 อย่างเพียงพอ 

นักเรียน คณะครู
และบุคลากรใน
โรงเรียนทุ่งเสลี่
ยมชนูปถัมภ ์

ปีการศึกษา 
2564 

100,000 นางภิรัญญา 
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รายการแผนงาน / โครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
2.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
ลำดับ แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

นักเรียนทุกคนได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ ส่งผลงาน
เข้าร่วมการแข่งขัน
ในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

นักเรียนและครู
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาและมีผลงาน
ส่งเข้าร่วมการ
แข่งขันในรายการ
ต่างๆของหน่วยงาน
ของรัฐและ
หน่วยงานอื่น 

ปีการศึกษา 
2564 

725,000 นางบุษราภรณ์ 

2. พัฒนาระบบงาน
วิชาการ 

วัสดุครุภัณฑ์มี
เพียงพอและอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้
ร้อยละ 86 

ครูในกลุ่มบริหาร
วิชาการดำเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ปีการศึกษา 
2564 

25,000 น.ส.ภักคีณี 

3. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

ได้สารสนเทศ
เกี่ยวกับหลักสูตร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนอย่าง
ครบถ้วนทุกคน เพ่ือ
ใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของ
ผู้ปกครองและ
ท้องถิ่น 
 
 
 

 
 

โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนอย่าง
ครบถ้วนทุกคน 

ปีการศึกษา 
2564 

5,000 นายวชิรภัทร 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
โรงเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนผล
การสอบO-net 
นักเรียนติด 0 ร มส. 

ครูได้พัฒนาตนเองมี
ความพร้อมในการ
สอน 

ปีการศึกษา 
2564 

55,000 นางกัณฑิมาพร 

5. ส่งเสริมการทำวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ครูทุกคนมีความรู้
เรื่องการทำวิจัยใน
ชั้นเรียน 

ครูใช้กระบวนการ
ทำวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ปีการศึกษา 
2564 

2,000 น.ส.นันทิกานต์ 

6. พัฒนาระบบงาน
ทะเบียน 

เก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนตัวและข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนทุกคน ครู
ทุกคนในโปรแกรม 
SGS 

โรงเรียนมีข้อมูล
นักเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่
จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบและเป็น
ปัจจุบัน 

ปีการศึกษา 
2564 

20,000 น.ส.กัลยารัตน ์

7. รับนักเรียน มีจำนวนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ 4 เข้ามาศึกษา
ต่อร้อยละ 86 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ 4 เข้ามาศึกษา
ต่อ 
 

ปีการศึกษา 
2564 

30,000 นายพินิจ 

8. นิเทศการสอน ครูทุกคนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การนิเทศการสอน 

ครูได้พัฒนาตนเองมี
ความพร้อมในการ
สอน 

ปีการศึกษา 
2564 

1,000 นางบุษราภรณ์ 

9. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษามี
โครงสร้างการ
บริหารและการ
จัดการที่เป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษา
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปีการศึกษา 
2564 

26,900 น.ส.กาญจนา 
ชาติไทย 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10. ห้องสมุดมีชีวิต จำนวนผู้ใช้บริการ
ห้องสมุด 
มากขึ้น 

นักเรียนมีความรู้ มี
ความสุขกับการใช้
บริการ สะดวก
รวดเร็วและ
ประทับใจ 

ปีการศึกษา 
2564 

70,000 น.ส.นุชนาถ 

11. พัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นักเรียนทุกคนร่วม
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนครบตาม
หลักสูตร 

ผู้เรียนมีสมรรถนะ
สำคัญ 5 ประการ มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ 
มีสุขนิสัย สุภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 

ปีการศึกษา 
2564 

506,000 นายนเรศ 

12. พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ครูทุกคน และ
นักเรียนทุกคน 

ปีการศึกษา 
2564 

 นางบุษราภรณ์ 

12.1 พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

นักเรียนทุกคน ปีการศึกษา 
2564 

41,300 นายธเนศ 

12.2 พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

นักเรียนทุกคน ปีการศึกษา 
2564 

60,500 นายฤทธิชัย 

12.3 พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

นักเรียนทุกคน ปีการศึกษา 
2564 

120,000 นายมานพ 

12.4 พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

นักเรียนทุกคน ปีการศึกษา 
2564 

50,100 นายปวีณต์วิชา 

12.5 พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

นักเรียนทุกคน ปีการศึกษา 
2564 

50,000 น.ส.ดวงฤทัย 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

12.6 พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 

นักเรียนทุกคน ปีการศึกษา 
2564 

150,000 นายเฉลิมชัย 

12.7 พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 

นักเรียนทุกคน ปีการศึกษา 
2564 

137,500 นายสามารถ 

12.8 พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้การ
ภาษาต่างประเทศ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 

นักเรียนทุกคน ปีการศึกษา 
2564 

78,380 นางทัศนีย์ 

13. กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ 

นักเรียนเรียนรู้ตาม
ความสนใจ เรียนรู้
อย่างมีขั้นตอน
เรียนรู้จากการ
ปฎิบัติจริงเกิดทักษะ
การคิดและความ
ร่วมมือ 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 
1,2และ3 เข้าร่วม
กิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลา
เรียนรู้ทุกคน 

ปีการศึกษา 
2564 

45,000 นายนเรศ 

14. โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

หลักสูตรมีการ
สอดคล้องกับ
หลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผู้เรียนทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในวัตถุประสงค์
เป้าหมายของการ
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

ปีการศึกษา 
2564 

2,000 นายวชิรภัทร 

15. พัฒนาบุคลากร
วิชาการ 

ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพเทียบเคียง
ระดับสากล 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพเทียบเคียง
ระดับสากล 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

ปีการศึกษา 
2564 

20,000 น.ส.พัชราพรณ์ 
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ลำดับ แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

16. OPEN HOUSE ความพึงพอใจนักเรียน
ผู้ปกครองครูหน่วยงานที่เข้า
ร่วม 

นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กร
ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
เข้าร่วมกิจกรรมร่วมงาน 
2,000 คน 

ปีการศึกษา 
2564 

40,000 น.ส.พัชราพรณ์ 

17. พัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เสริม
ความรูสู้่ห้องเรียน
พิเศษ 

นักเรียนในโครงการพัฒนา
ทักษะคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เสรมิความรู้สู่ห้องเรียน
พิเศษร้อยละ 80 

นักเรียนในโครงการพัฒนา
ทักษะคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เสริมความรูสู้่
ห้องเรียนพิเศษ 

ปีการศึกษา 
2564 

60,000 น.ส.กาญจนา 
วงศ์กรด 

18. พัฒนาห้องสืบค้นด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค ์

ห้องสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทคและการผลติงาน
อย่างสร้างสรรคม์ีอุปกรณ์
และความพร้อมในการ
ทำงานร้อยละ 80 

นักเรียนได้ศึกษาและ 
ค้นคว้าความรู้จาก
ห้องเรียนสืบค้นด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ทีม่ีคุณภาพ 

ปีการศึกษา 
2564 

30,000 น.ส.นุชนาถ 

19. ส่งเสริมพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต็
โรงเรียน 

 นักเรียนและครไูด้ใช้งาน
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา  
มากกว่า 86 เปอร์เซ็นต ์
 

นักเรียนและครโูรงเรียน 
ทุ่งเสลี่มชนูปถัมภ์มีความ
พึงพอใจในการใช้บริการ
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับ ด ี

ปีการศึกษา 
2564 

448,590 นายชานน 
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รายการแผนงาน / โครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 

3.ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ลำดับ แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ 

1.นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.นักเรียนมีความ
ประพฤติดี มี
ระเบียบวินัย มี
ความซื่อสัตย์ 
สุจริตและ
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดีของ
โรงเรียน ชุมชน
และประเทศชาติ 

นักเรียนทุกคน ปีการศึกษา 
2564 

400,400 นางรักเกียรต ิ

2. พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือ 

นักเรียนโรงเรียน 
ทุ่งเสลี่ยมชนูป
ถัมภ์ทุกคน ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

นักเรียนทุกคน 
ช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง 

ปีการศึกษา 
2564 

197,400 น.ส.จารุวรรณ 

3. ขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
เรียนการสอน 

พัฒนาครูผู้สอน
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน 

ครูมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการ
ส่งเสริมสนับสนุน 

ปีการศึกษา 
2564 

60,000 นางรักเกียรต ิ
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

  และพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

   

 

รายการแผนงาน / โครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 

4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
ลำดับ แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ครูและบุคลากร
เข้ารับการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  
ร้อยละ 86 ขึ้น
ไป 

ครูและบุคลากรมี
ความรู้
ความสามารถ
เพ่ิมข้ึนและนำมา
พัฒนางานใน
หน้าที่รับผิดชอบ 

ปีการศึกษา 
2564 

300,000 นางส่องหล้า 
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รายการแผนงาน / โครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 

5.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ลำดับ แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบงานแผนงาน
และงบประมาณ 

โรงเรียนมี
แผนปฏิบัติงานทำ
ให้การดำเนิน การ
ใช้ทรัพยากรของ
โรงเรียนเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ
และมี
ประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงาน 

ปีการศึกษา 
2564 

13,590 นางณัฐกานต ์

2. บริหารงานพัสดุและ
สินทรัพย์ 

มีฐานข้อมูลงาน
พัสดุและ
สินทรัพย์ถูก
จัดเป็นระเบียบ
และสืบค้นง่าย 

ครูและบุคลากรมี
ข้อมูลงานพัสดุ
เป็นระบบ
เรียบร้อย 

ปีการศึกษา 
2564 

18,000 นายเอกนรินทร์ 

3. ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัด
การศึกษา 

การบริหารจัดการ
โรงเรียนมีการ
พัฒนาที่
ตอบสนองความ
ต้องการของครู
ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาต่อ
คุณภาพการศึกษา
ของนักเรียน 

นักเรียนความพึง
พอใจของบุคลากร
และชุมชน 

ปีการศึกษา 
2564 

102,940 นายไพบูลย์ 

4. พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบบริหารและจัดการ 

กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียนมี
แผนปฏิบัติงาน
โครงการ กิจกรรม 
 

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียนมี
ระบบ 
บริหารและการ
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปีการศึกษา 
2564 

32,800 นายสุเทพ 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5. พัฒนาการบริหารจัดการ
งานบุคคล 

งานบุคคล งาน
สารบรรณมีวัสดุ 
อุปกรณ์ที่พร้อมใช้
งานและเอ้ือ
ประโยชน์แก่
บุคลากรใน
สถานศึกษาและ
บุคคลที่มาติดต่อ 

งานบุคคลมี
ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ใช้อ้างอิง และ
เป็นข้อมูลเพ่ือ
การวางแผนด้าน
อัตรากำลัง  
ระบบงานสาร
บรรณมีความ
คล่องตัว สามารถ
จัดการเอกสาร
รับ-ส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

ปีการศึกษา 
2564 

33,420 นางมณีวรรณ 

 
รายการแผนงาน / โครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

 
6.พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
ลำดับ แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดสภาพแวดล้อมและการ
บริหารส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ความพึงพอใจ
ของนักเรียน
คณะครูและใช้
บริการ
ห้องเรียน 

นักเรียน คณะครู
และบุคลากร 
ได้รับความพึง
พอใจ 

ปีการศึกษา 
2564 

303,500 นายชาตรี 

2. พัฒนาและปรับปรุงงาน
โภชนาการ 

โรงอาหาร
โรงเรียน ได้รับ
การพัฒนาและ
ปรับปรุง 

นักเรียนและครู
ทุกคนได้รับ
อาหารที่มีคุณค่า
และ มีประโยชน์
ทางโภชนาการ 

ปีการศึกษา 
2564 

40,000 นายวัชระ 
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ส่วนที ่4 
กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีสู่การปฏิบัติ 

 
4.1 การแปลงแผนปฏิบัติราชการประจำปีสู่การปฏิบัติ 
 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สู่การปฏิบัติ โยเฉพาะการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการขังเคลื่อนแผนปฎิบัติการ 
 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ได้กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2564 เพ่ือการดำเนินงานตาม
ภารกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น และยุทธศาสตร์ตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ดังนี้ 
 งบประมาณดำเนินการโรงเรยีนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จำแนกเป็น 

1. งบประมาณตามความจำเป็นพ้ืนฐาน  แบ่งเป็น  งบประจำและงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1) งบประจำ  เพ่ือใช้บริหารจัดการโรงเรียน ทั้งนี้  พิจารณาจัดสรรตามฐานข้อมูลการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รายการค่าสาธารณูปโภค และจัดสรรตามภาระงานตามการจำเป็นในการพัฒนา 
2) งบพัฒนาคุณภาพ  ใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามกลยุทธ์  จุดเน้น  โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  

โดยมีทุกกลุ่มในโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการในการดำเนินงาน 
2. งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ์  ดำเนินการตามแนวการบริหารจัดการที่สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  โดยใช้ดำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น  โครงการ/กิจกรรมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  การ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน  การส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาครู  และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
และเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

4.2 ปัจจัยความสำเร็จ 
 1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ 
งานและการทำงานแบบมีส่วนรวมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กำหนด 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
3. เชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมมาภิบาล 

4.3 การนำแผนสู่การปฏิบัติ 
1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  จุดเน้นการพัฒนา  ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

ของยุทธศาสตร์ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
         2. จัดโครงสร้าง  กระบวนการทำงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน อย่างจัดเจน 
         3.  วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน  และเป้าหมายตามนโยบาย  เพื่อกำหนดกิจกรรมและจัดทำแผนปฏิบัติการให้
บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
 4.  ดำเนินงาน  กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 
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 5.  ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผล  เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้า
ประจำปี  การประเมินผลระยะครึ่งปี  และการประเมินผล  เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 6.  สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ  โดยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสู่ 
สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ทั้งนี้  การบริหารงบประมาณให้คำนึงความคุ้มค่า  คุ้มทุน  ประหยัด  และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
สูงสุด  สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์  กลยุทธ์  จุดเน้น  ของหน่วยงานบังคับบัญชา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 38 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ  
การเงิน  การคลัง 
4.4  การติดตามและประเมินผล 
 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กำหนดกำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรายไตรมาสเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน  ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดข้ึนในระหว่างการดำเนินงาน  เพ่ือหาแนวทางแก้ไข  ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
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