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คำนำ 
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วิสัยทัศน ์

          ภายในปี 2565 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี มี
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 
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1. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดีมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่ให้เป็นมืออาชีพ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

     เป้าหมาย 

 1. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย 
 2. ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 3. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. ครูได้รับการพัฒนาตามสาขาวิชาชีพ 
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      กลยุทธ ์

1. Smart Student (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
 2. Smart Teacher (พัฒนาคุณภาพครู) 
 3. Smart Principal (พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร) 
 4. Smart School (พัฒนาคุณภาพโรงเรียน) 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทุ่งหัวช้างพทิยาคม 

 



1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
1.1 ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ที่ตั้ง 63 หมู่2 บ้านหนองป่าตึง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง  
จังหวัดลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์ 053-975-144 โทรสาร053–
975-144 e-Mail tcp_school@hotmail.com Website: http://www.tcp.ac.th/ 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีเนื้อที่  98  ไร่  1 งาน   50  
ตารางวา  เขตพื้นที่บริการการศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 มี จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 
โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย โรงเรียนบ้านดง  โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง โรงเรียนบ้านทุ่ง
เป็ด และโรงเรียนบ้านห้วยไร่  ช่วงชั้นที่ 3 มี 3 ตำบล คือ ตำบลตะเคียนปม ตำบลทุ่งหัวช้าง และตำบล
บ้านปวง 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
เนื่องจากก่ิงอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นท้องถิ่นท่ีอยู่ห่างไกลความเจริญการคมนาคมไม่สะดวกทางด้านการศึกษา
ยังขาดโรงเรียนที่เปิดทำการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของ
รัฐบาล อีกทั้งทางกิ่งอำเภอฯได้กำหนดโครงการที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประกอบกับนักเรียนที่จบ
การศึกษาภาคบังคับเพิ่มจำนวนมากขึ้นการศึกษาต่อโดยการเดินทางออกภายนอกกิ่งอำเภอ ฯ ไม่สะดวก
ดังนั้นทางคณะกรรมการสภาตำบล (ขณะนั้น) ซึ่งประกอบด้วย 

1. ส.ต.เป็ง       อุตมะ               ประธานสภาตำบล 
2. นายอิ่นแก้ว เชียงตา              กรรมการสภาตำบล 
3. นายอิ่นแก้ว ดวงดี                กรรมการสภาตำบล 
4. นายแขก      ลังกา               กรรมการสภาตำบล 
5. นายต่อม      บุญปั๋น             กรรมการสภาตำบล 

ได้ทำเรื่องยื่นต่อปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นภายในกิ่งอำเภอ
ทุ่งหัวช้างพร้อมทั้งจัดหาที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นปรากฏว่าได้ที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียน
มัธยมศึกษาจำนวน 90ไร่ 2 งาน 50ตารางวา ซึ่งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 1บ้านทุ่งเป็ด กับ หมู่ที่ 2บ้านหนองป่าตึง
ดังนั้นทางกิ่งอำเภอจึงได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นทาง
จังหวัดได้ดำเนินเรื่องราวต่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกันนั้นได้สั่งให้ทางกิ่งอำเภอทำการตรวจสอบ
ที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงเรียนให้แน่นอนอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางกิ่งอำเภอได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
เพ่ือทำการตรวจสอบที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงเรียน คือ 

1. นายวินัย                  หวนัชัยศรี        รักษาการแทนศึกษาธิการก่ิงอำเภอ 
2. นายประสิทธิ์           จันทกลาง         ที่ดินประจำกิ่งอำเภอ 
3. นายศิริชัย                ไชยเนตร          ป่าไม้ประจำกิ่งอำเภอ 

จากการตรวจสอบที่ดินแน่นอนแล้ว มีทั้งหมด 90ไร่ 2งาน 50ตารางวา ตามที่คณะกรรมการสภาตำบลเสนอมา คือ 
ทิศเหนือ -จดที่ดินของนายปุ๊ด    พันกันทะ ยาว 500    เมตร 
 -ติดกับกรมทางหลวง ยาว 200    เมตร 
ทิศใต ้ -จดที่ดินของนายยัง     บุตรจุมปา ยาว 700    เมตร 
ทิศตะวันตก -จดป่าและลำห้วย ยาว 700    เมตร 
ทิศตะวันออก -จดถนนหลวงสายทุ่งหัวช้าง-ไม้ตะเคียน ยาว 1,300 เมตร 



 -จดที่ทำการกรมทางหลวง ยาว 100    เมตร 
ซึ่งทางกิ่งอำเภอได้ดำเนินการไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีหนังสือจากจังหวัดลำพูน ที่ ลพ./2941ลงวันที่ 5 มีนาคม 
2521ได้แจ้งให้ทางกิ่งอำเภอทราบว่า กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมความตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้นได้ที่กิ่งอำเภอ
ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูนในปีการศึกษา 2522โดยให้เปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จำนวน 2ห้องเรียนจนกระทั่ง
วันที่ 12กุมภาพันธ์ 2522จึงได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 23แห่ง
ประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 216ลงวันที่29กันยายน 2521ให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่กิ่งอำเภอทุ่งหัว
ช้างจังหวัดลำพูน โดยใช้ชื่อว่า“ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม”และได้ทำการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1ในปีการศึกษา2522เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันนี้ 

รายนามผู้บริหารโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
1. นายธวัช      โสมภีร์   ตั้งแต ่  15  พฤษภาคม  2522  ถึง  5  กุมภาพันธ์  2523 
2. นายวิพันธ์   ใจสุนทร  ตั้งแต ่   6   กุมภาพันธ์   2523  ถึง  1  มิถุนายน  2528 
3. นายอำนวย  อุตตระพยอม  ตั้งแต ่   2   มิถุนายน 2528  ถึง  20 มกราคม 2531 
4. นายอาณัติ  เถียรประภากุล  ตั้งแต ่  21  มกราคม    2531   ถึง 17 พฤศจิกายน 2531 
5. นายบุญเรือง  วังแจ่ม   ตั้งแต ่  18  พฤศจิกายน 2531  ถึง  22 ตุลาคม  2535 
6. นายบุญโชติ มณีศรี   ตั้งแต ่  23  ตุลาคม   2535  ถึง  18 มกราคม 2543 
7. นายณรงค์   แปงทอง   ตั้งแต ่  18  มกราคม  2543  ถึง  22 ธันวาคม 2546 
8. นางประคองพร  สืบฟัก   ตั้งแต ่  22  ธันวาคม  2546   ถึง 19  พฤษภาคม 2548 
9.  นายสุพล ประสานศรี   ตั้งแต ่  20  พฤษภาคม  2548 ถึง 14  กรกฎาคม 2552   
10. นายชัยวัฒน์   ใจภักดี  ตั้งแต่  5   สิงหาคม  2552 ถึง 5    มีนาคม  2555   
11. นางสังวาลย์  วังแจ่ม   ตั้งแต่  5   เมษายน  2555 ถึง 8  พฤศจิกายน  2556 
12. ว่าที่ร้อยตรีทองศรี  จินะ   ตั้งแต ่ 26  มีนาคม   2557  ถึง 6  ธันวาคม  2562 
13. นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ ตั้งแต่    11  ธันวาคม  2562 ถึง ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  ประกอบด้วย รูปหัวช้างทรง ชูงวง มีรัศมี  7 แฉกล้อมรอบงวงช้าง 
ใต้รูปหัวช้างมีลายไทยประยุกต์ แถบชื่อของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมล้อมครึ่งล่างของลายไทย
นั้น  ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
รูปหัวช้างทรง ชูงวง - ช้างทรง ของพระนางจามรี ตามตำนานประวัติของอำเภอทุ่งหัวช้าง 
รัศมี   - แสงสว่างแห่งปัญญาซึ่งนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เจ้าของ 
ลายไทยประยุกต์ - การผสมประสานระหว่างประเพณีวัฒนธรรมของคนหลายชนเผ่า 

 
สีประจำโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 

“ ส้ม – น้ำเงิน ” 
    สีส้ม      หมายถึง  ความสดชื่น สดใส 
    สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความมั่นคง หนักแน่น – อดทน  
 

ปรัชญาโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

“ สุวิชาโน  ภว  โหต ิ”  แปลว่า   ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 
 

คำขวัญโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

“ วินัยดี  วิถีประชาธิปไตย  ใส่ใจการศึกษา  นำพาคุณธรรม ” 
 

ต้นไม้ประจำโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

“ ต้นพลวง : ต้นตองตึง ” 
 

ดอกไม้ประจำโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

“ ดอกหางนกยูงฝรั่ง : ดอกซอมพอหลวง ” 
 
 



อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
“ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ” 

        นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมใส่ใจสิ่งแวดล้อม หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะดังนี้ 
๑. มีส่วนร่วมในการจัดการขยะในโรงเรียน 
๒. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่ในโรงเรียน 
๓. มีส่วนร่วมในการดูแลความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบ 
๔. มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานในโรงเรียน (น้ำ , ไฟฟ้า) 
๕. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
“โรงเรียนร่มรื่น  สวยงาม” 

ร่มรื่น หมายถึง  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่ 
ให้ร่มเงา  มีสภาพเป็นธรรมชาติ  มีสภาพอากาศดี ปราศจากมลภาวะตลอดปี 

สวยงาม  หมายถึง  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีต้นไม้  ไม้ดอก ไม้ประดับ 
ที่ทำให้เกิดความสวยงาม น่าดู เป็นระเบียบและเป็นสัดส่วน 
 

1.2 ข้อมูลบุคลากร 
จำนวนบุคลากร  จำแนกตามหน้าที่  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ   

ประเภท / ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
- รอง / ผู้ช่วย

ผู้อำนวยการ 
- - - - - 

รวม - - 1 - 1 
2. ผู้สอนระดับมัธยมศึกษา      
    - ครูระดับมัธยมศึกษา - 11 13 - 24 
    - พนักงานราชการ - - - - - 
    - ครูอัตราจ้าง  
 

- - - - - 

รวม - 11 13 - 24 
3. บุคลากร      
     - ลูกจ้างประจำ 1 - - - 1 

- เจ้าหน้าที ่ - 1 - - 1 
- ลูกจ้าง 5 - - - 5 

รวม 6 1 - - 7 
รวมทั้งสิ้น 6 12 14 - 32 



 
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

อาคารเรียนจำนวน 3 หลัง อาคารประกอบจำนวน  2 หลัง ส้วม 3 หลัง สนามฟุตบอล 1 สนาม   
สนามบาสเก็ตบอล 2  สนาม  สนามเทนนิส  1 สนาม สนามตะกร้อ 1 สนาม 
 

ข้อมูลทรัพยากรที่จำเป็น 
    1. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด  80 เครื่อง 

- ใช้เพื่อการเรียนการสอน จำนวน  72 เครื่อง 
- ใช้ในการบริหารจัดการ  จำนวน 8 เครื่อง 
- ใช้ internet ได้  80   เครื่อง   

   2.  จำนวนเครื่องถ่ายเอกสาร    1  เครื่อง 
   3.  จำนวนเครื่องเล่น วิดีโอ/ซีดี  0  เครื่อง 
   4.  จำนวนเครื่องโทรสาร  1   เครื่อง 
   5. จำนวนโทรทัศน์ขนาด 43 นิ้ว   7   เครื่อง 
   6. จำนวนกระดานอัจฉริยะ  5 เครื่อง 

       7. ห้องท่ีจัดไว้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด  20  ห้อง ได้แก่ 
1  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  4  ห้อง 
2  ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์  4  ห้อง 

          3  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  2  ห้อง   
4  ห้องปฏิบัติการทางสังคม  2  ห้อง 
5  ห้องคอมพิวเตอร์  2  ห้อง 

           6  ห้องดนตร-ีนาฏศิลป์  2  ห้อง             
  7  ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพฯ  2  ห้อง 
           8  ห้องพยาบาล  1  ห้อง 
           9  ห้องสมุด  1  ห้อง 
               

วิชาเอก / โท 
จำนวนครูที่มีวุฒิการศึกษา 

วิชาเอก 
จำนวนครูที่มีวุฒิการศึกษา 

วิชาโท 
ภาษาไทย 2 - 
คณิตศาสตร์ 2 - 
วิทยาศาสตร์ 6 - 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3 - 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 - 
ศิลปะ 2 - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 - 
ภาษาต่างประเทศ 3 - 
แนะแนว 1  

รวมทั้งสิ้น 24 - 



ข้อมูลชุมชน 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนเกษตรกรรม  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ

โรงเรียน ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งหัวช้าง  ที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง  เทศบาลอำเภอทุ่งหัวช้าง  
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  ไปรษณีย์อำเภอทุ่งหัวช้าง  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีตานก๋วยสลาก  ประเพณี
สรงน้ำพระ  ปอยหลวง สรงน้ำพระธาตุดอยกวางคำ 

  2) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
  เนื่องจากโรงเรียนมีอาคารสถานที่พร้อมและเป็นศูนย์กลางของชุมชน ทำให้สามารถให้บริการ
ในด้านอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งมีแหล่ง
เรียนรู้และบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้แก่นักเรียนได้หลายด้าน เช่น ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
กฎหมาย ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งในการประสานงานและขอความร่วมมือได้รับการตอบรับอย่างดีจาก
หน่วยงานต่างๆ   
  โรงเรียนมีข้อจำกัดด้านทัศนคติของผู้ปกครองที่ยังไม่ให้ความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับสูงของ
บุตรหลาน 
    
     
    
     

 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางกิ่งกาญจน ์โสภาวิบูลรัตน ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
นายอังคณา  วงค์ฝั้น 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
นางพิชญา  หล้าเป็ง 

 

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานทะเบียนนกัเรียน 
- งานการเรียนตามอัธยาศัย 
- งานวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน 
- งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม งานวิจยัเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เทคโนโลยี และกระบวนการ
จัดการเรียนรู ้
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- งานโครงการพิเศษ 
(งานบริหารโครงการกรุงไทยสานฝันโรงเรียนใน
ฝัน, งานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, งานเพาะพันธุ์
ปัญญา) 

- งานพัฒนาระบบ ICT 
-งานโรเนียวและอัดสำเนาเอกสาร 
-งานธุรการ 
 
 

- งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนด
ตำแหน่ง 

- งานสรรหา บรรจุแต่งตั้งและออกจาก
ราชการ 
- งานส่งเสริมประสิทธิภาพ 
  ในการปฏิบัติราชการ 
- งานทะเบียนประวัติและ   
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- งานบุคลากรและการรักษาวินัย 
- งานเวรยามและรักษาความปลอดภยั 
- งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ขั้นพื้นฐาน 
- งานจัดจา้งบุคลากร 
- งานธุรการ 
 
 

- งานบริหารการเงินและบัญช ี
- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
- งานจัดระเบียบควบคุมภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานนโยบายและแผนงาน 
- งานติดตามและประเมินผล 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานธุรการ 

- งานอาคารสถานที่  
- งานโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานกิจกรรมโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
- งานสหกรณ์โรงเรียน  
- งานธนาคารโรงเรียน 
- งานปฏิคมและโครงการน้ำดื่มสะอาดภายในโรงเรยีน 
- งานเศรษฐกิจพอเพยีง 
- งานโรงเรียนสีเขียว 
- งานลูกจา้งประจำและลูกจา้งชั่วคราว 
- งานยานพาหนะโรงเรียนและการจราจร 
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานธุรการ 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารแผนและงบประมาณ 
นางสาวสาวิตรี มูลย่อง 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
นายปยิฉัตร ไชยแก้ว 

- งานสวัสดิการนักเรียน และ กยศ. 
- งานแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินยั
นักเรียน 

- งานวินยัและปอ้งกันปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานกัเรียน 
- งานอนามยัโรงเรียน  
- งานนักเรียนพกันอน 
- งาน TO BE NUMBER ONE 
- งานธุรการ 
 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
นางกชกร   กันตีฟอง 



การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behaviors) 
โอกาส อุปสรรค 

C1 โรงเรยีนเป็นโรงเรยีนประจำอำเภอส่งผลต่อความเช่ือมั่น
ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ 
C2 มีโรงเรียนประถมในเขตพื้นทีบ่ริการที่พร้อมส่งต่อ
นักเรียนเพื่อศึกษาต่อ 

C3 มีโรงเรียนขยายโอกาสในเขตพื้นที่บริการซึ่งเป็นคู่แข่งใน
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
C4 ผู้ปกครองมีคา่นิยมในการส่งลกูไปเรยีนในสถานศึกษาท่ี
มีชื่อเสียง 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) 
โอกาส อุปสรรค 

P1 นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่าย
นักเรียนละผู้ปกครอง 
P2 การปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา ทำให้ผู้เรียน
มีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน 
P3 การศึกษาเพื่อการมีงานทำเปน็การส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะชีวิตและทักษะการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย 

P4 ความไม่แน่นอนทางการเมืองและขาดเสถียรภาพของ
รัฐบาลทำให้การปฏิบตัิการศึกษาขาดความต่อเนื่อง ส่งผล
กระทบต่อการศึกษาของโรงเรียน 
 

ด้านเศรษฐกิจ (Economics) 
โอกาส อุปสรรค 

E1 ผู้ปกครองให้การสนับสนุนด้านงบประมาณของทาง
โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
E2 โรงเรียนได้รับการจดัสรรงบประมาณจาก สพฐ.ทุกป ี

E3 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มรีายไดไ้มแ่น่นอน ส่งผลให้ต่อการ
สนับสนุนทางการศึกษา 
E4 หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเน้นให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
โรงเรียนขยายโอกาส  

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural) 
โอกาส อุปสรรค 

S1 ชุมชนให้ความร่วมมือในการจดัการศึกษาส่งผลให้
การศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 
S2 ชุมชนมีแหล่งเรียนรูส้่งผลให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
S3 ชุมชนมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนได้มี
โอกาสศึกษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรู้จริง
ในชุมชน รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปญัญาท้องถิ่น 

S4 สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ครอบครัวที่แตกแยก พ่อแม่ 
ผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่อยา่งใกล้ชิดทำให้เด็กมี
ปัญหาด้านพฤติกรรมซึ่งส่งผลต่อการเรยีนรู้ 
S5 ภาวะการส่งเสรมิบุตรด้านการเรียน 

ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
โอกาส อุปสรรค 

T1 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้
การจัดการเรยีนรู้มรีูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย 
T2 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยสี่งผลให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและมีช่องทางการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

T3 สื่อและเทคโนโลยมีีผลต่อพฤตกิรรมทีไ่ม่พึงประสงค์ของ
นักเรียน 

 
 
 



สภาพแวดล้อมภายใน 
โครงสร้าง (Structure :S1) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1.1 โรงเรียนมโีครงสร้างการบรหิารงานท่ีชัดเจน 
S1.2 โรงเรียนมีการกำหนดบทบาทในการทำงานของ
บุคลากรอยา่งชัดเจนตรงความรู้ความสามารถ 

S1.3 โรงเรียนไม่สามารถจดับุคลากรให้ปฏิบัติหนา้ที่ตาม
โครงสร้างไดเ้นื่องจากขาดแคลนบคุลากร 

กลยุทธข์ององค์กร (Strategy : S2) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

S2.1 โรงเรียนมีการกำหนดวสิัยทศัน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนโดยมีการ
วิเคราะหด์้วยเทคนิค SWOT 
S2.2 โรงเรียนมีการถ่ายทอดกลยทุธ์สู่การปฏิบตัิอย่างท่ัวถึง
ด้วยการใช้ช่องทางที่หลากหลาย 

S2.3 โรงเรียนมโีครงการ/กิจกรรม ท่ีตอบสนองกลยุทธ์และ
เป้าประสงค์มากเกินไป 
S2.4 โรงเรียนขาดการตรวจสอบและสะท้อนกลับถึงผล การ
นำกลยุทธ์ไปใช้ 
 

ระบบในการดำเนินงานขององค์กร (System : S3) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

S3.1 โรงเรียนมรีะบบการจัดการคณุภาพของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพและ
มาตรฐานสากล 
S3.2 โรงเรียนมรีะบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
S3.3 โรงเรียนมรีะบบการบริหารงบประมาณที่มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
 
 
 

S3.4 ระบบการตดิตามประเมินผลของโรงเรียนยังไมม่ีความ
เข้มแข็ง 
S3.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบางวิชายังไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
S3.6 โรงเรียนขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลู
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรยีนรู้ 
S3.7 โรงเรียนไม่มีการจัดการระบบสารสนเทศท่ีดี 

แบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ(Style : S4) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

S4.1 ผู้บริหารมคีวามมุ่งมั่นในการพัฒนาตน และมุ่งมั่น
พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน โดยสนับสนุนให้ครูเข้ารับการ
ประเมินวิทยฐานะจนได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ
พิเศษ 
S4.2 ผู้บริหารมคีุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ 
ความสามารถในการบริหารงาน 
S4.3 ผู้บริหารมีการกระจายอำนาจในการตัดสินใจให้
บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
 

S4.4 การสร้างบรรยากาศ/แรงจูงใจ ในการทำงานท่ีส่งผล
ต่อการให้ความร่วมมือของบุคลากร 



บุคลากร/สมาชกิในองค์กร (Staff :S5) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

S5.1 บุคลากรส่วนใหญม่ีวุฒิทางการศึกษาตรงตามวิชาเอก 
S5.2 บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยที่พร้อมสำหรับการทำงาน 

S5.3 บุคลากรขาดประสบการณ์ในการทำงานและการ
จัดการเรียนรู ้
S5.4 การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบุคลากรทำให้งานไม่ต่อเนื่อง 

ทักษะ ความรู้ ความสามารถขององค์กร (Skills : S6) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

S6.1 ครูมีความทันสมยัต่อการเปลี่ยนแปลง 
S6.2 ครูมีความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

S6.3 บุคลากรบางกลุ่มสาระการเรียนรูไ้มส่ามารถจัดการ
เรียนรู้ใหผู้้เรียนอย่างเต็มกำลังเนื่องจากขาดแคลนครูผูส้อน 

ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร  (Shareed Values : S7) 

S7.1 บุคลาการให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างด ี S7. รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่นำไปสู่การปฏิบตัิไมม่ีความ
ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมโดยภาพรวม 
 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (CPEST) 
รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 

1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behaviors) 0.01 
2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) 0.10 
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economics) 0.01 
4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural) 0.03 
5. ด้านเทคโนโลยี (Technology) 0.05 
สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 0.10 

 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ( 7S ) 

รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 
1. ด้านโครงสร้าง (Structure :S1) 0.04 
2. ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy : S2) -0.05 
3. ด้านระบบในการดำเนินงานขององค์กร (System : S3) -0.02 
4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ(Style : S4) 0.02 
5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในองค์กร (Staff :S5) -0.01 
6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถขององค์กร (Skills : S6) -0.01 
7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร  (Shareed Values : S7) 0.00 
สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน -0.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

รายการปจัจัย น้ำหนัก 
คะแนนเฉลีย่ 

น้ำหนัก X คะแนน
เฉลี่ย 

สรุปผล
การ

วิเคราะห ์โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer 
Behaviors) 

0.2 0.44 0.38 
0.09 0.08 0.01 

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political 
and Legal) 

0.2 
0.68 0.20 0.14 0.04 0.10 

3. ด้านเศรษฐกิจ (Economics) 0.2 0.45 0.41 0.09 0.08 0.01 
4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-
Cultural) 

0.2 
0.53 0.35 0.11 0.07 0.03 

5. ด้านเทคโนโลยี (Technology) 0.2 0.56 0.33 0.11 0.07 0.05 

รวม 1.0     0.53 0.33 0.10 
 
การประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 

รายการปัจจัย น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

น้ำหนัก X 
คะแนนเฉลี่ย 

สรุปผล
การ

วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ด้านโครงสร้าง (Structure :S1) 0.2 0.56 0.35 0.11 0.07 0.04 
2. ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy : S2) 0.2 0.34 0.59 0.07 0.12 -0.05 
3. ด้านระบบในการดำเนินงานขององค์กร 
(System : S3) 0.2 0.36 0.48 0.07 0.10 -0.02 
4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการ
บริหารจัดการ(Style : S4) 0.1 0.32 0.11 0.03 0.01 0.02 
5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในองค์กร (Staff 
:S5) 0.1 0.17 0.28 0.02 0.03 -0.01 
6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของ
องค์กร (Skills : S6) 0.1 0.19 0.25 0.02 0.03 -0.01 
7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร  
(Shareed Values : S7) 0.1 0.21 0.22 0.02 0.02 0.00 

รวม 1.0     0.34 0.37 -0.01 
 
 
 



กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
จากการวิเคราะห์สภาพองค์กรจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 

 

 
 

คำอธิบายผลจากกราฟ 
 ผลจากการวิเคราะห์องค์กรจะเห็นว่า โรงเรียนอยู่ในตำแหน่ง Question marks หมายถึง 
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส เป็นปัจจัยเอ้ือ  แต่สภาพแวดล้อมแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อน ส่งผล
ให้มีข้อจำกัดในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ สรุปเป็นทิศทางได้ว่าสภาพปัจจุบันของโรงเรียนทุ่งหัวช้าง
พิทยาคม ควรกำหนดยุทธศาสตร์ เมื่อเราอ่อนแอแม้จะมีโอกาส จงตั้งรับปรับกระบวนท่า ร่วมกันกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายดังนี้  
วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี 2565 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การบริหารจัดการ 

 
 

 



แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
ปีการศึกษา 2563 – 2565 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพฒันาคุณภาพสถานศกึษา  



 ส่วนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  “ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ” 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว ด้วยการ
ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ในโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ คัดแยกขยะ และใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด รวมถึงมีส่วนร่วมดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนมีความร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อ
การเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน 
ปรัชญาการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มุ่งพัฒนาและให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา
และฐานะของผู้เรียน มุ่งม่ันที่จะสนองความต้องการของสังคม และพัฒนาบุคลากรทุกด้าน  ให้ถึงซึ่งความ
สมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และจงรักภักดี  ต่อพระมหากษัตริย์ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัย และสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจ
และอารมณ์มั่นคง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตในสังคมอย่างสันติ
สุข ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เห็นคุณค่า
ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของ
ประเทศ และความต้องการของชุมชน ที่มุ่งผลิตผู้เรียนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และ
ด้านคุณธรรม  
วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี 2565 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การบริหารจัดการ 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดีมีจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่ให้เป็นมืออาชีพ 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์    4S 
 1. Smart Student (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
 2. Smart Teacher (พัฒนาคุณภาพครู) 
 3. Smart Principal (พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร) 
 4. Smart School (พัฒนาคุณภาพโรงเรียน) 
                    “SMART” 
  S – Service mind (มจีิตใจมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดี) 
  M – Morality (มีคุณธรรมจริยธรรมแยกแยะถูกผิดได้) 
  A – Accountability (มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความซื่อสัตย์) 
  R – Relationship (มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี) 
  T – Team work (ทำงานเป็นทีม) 



เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย 
 2. ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 3. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. ครูได้รับการพัฒนาตามสาขาวิชาชีพ 
 5. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
 6. ผู้บริหารน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 
 7. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 8. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
ปีการศึกษา 2563 – 2565 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 

และตัวชี้วัดความสำเร็จ  



 ส่วนที่ 3  
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 
การกำหนดกลยุทธ์ (ระดับองค์กร) 

เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร 
1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2. ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
4. ครูได้รับการพัฒนาตามสาขาวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพครู 
5. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 

พัฒนาคุณภาพครู 
 

6. ผู้บริหารน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการ 

พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร 

7. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

พัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

 
8. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
การเรียนรู้ 

พัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

 

 

การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย 1. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
2. ผู้เรียนมีผลการประเมินน้ำหนักส่วนสูง เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน SDQ ปกติ 

2. ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่สถานศึกษา
กำหนด 
2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

3. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคำนวณเหมาะสมตามช่วง
ชั้น 



2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิด
อย่างมีวิจารณญาน อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามค่า
เป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาแยกตาม
รายวิชา 
  5.1 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย (เกรด 2.0 ขึ้น
ไป) 
  5.2 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์ (เกรด 1.5 
ขึ้นไป) 
  5.3 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาวิทยาศาสตร์ (เกรด 1.5 
ขึ้นไป) 
  5.4 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาสังคมศึกษา (เกรด 3.0 
ขึ้นไป) 
  5.5 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาสุขศึกษา (เกรด 3.0 ขึ้น
ไป) 
  5.6 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาศิลปศึกษา (เกรด 3.0 ขึ้น
ไป) 
  5.7 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาการงานอาชีพ (เกรด 2.5 
ขึ้นไป) 
  5.8 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาอังกฤษ (เกรด 1.5 
ขึ้นไป) 
  5.9 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย (เกรด 1.5 ขึ้น
ไป) 
  5.10 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาจีน (เกรด 1.5 ขึ้น
ไป) 
  5.11 ผลสัมฤทธิ์รายวิชา IS (เกรด 2.0 ขึ้นไป) 
6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

4. ครูได้รับการพัฒนาตามสาขาวิชาชีพ 1. ครูได้รับการอบบรมพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

5. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 

1. ครจูัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 



2. ครใูช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4. ครตูรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5. ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

6. ผู้บริหารน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการ 

1. ผู้บริหารน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการ 

7. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

1.โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกนอกและสามารถนำ
ประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน การเรียนและ
การดำรงชีวิตประจำวันได้ 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับมากข้ึนไป 

8. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
การเรียนรู้ 

1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
2. โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดของสถานศึกษา 
 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ได้ทำการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดของ
สถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 
ตารางที่ แสดงการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ภายในปี 2565 โรงเรียนทุ่งหัวช้าง
พิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็น
พลเมืองและพลโลกที่ดี มีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 

1. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เป็น
พลเมืองและพลโลกที่ดีมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่ให้
เป็นมืออาชีพ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 



ตาราง แสดงการเชื่อมโยงพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา 
พันธกิจ เป้าหมาย 

1. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที ่21  เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดีมีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย 
2. ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
3. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 

2. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษายุคใหม่ให้เป็นมืออาชีพ 
 

4. ครูได้รับการพัฒนาตามสาขาวิชาชีพ 
5. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน  
6. ผู้บริหารน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

7. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
8. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
การกำหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
1.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. โครงการชวนน้องกลับมาเรียน 
3. โครงการวัดและประเมินผล 
4. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
6. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปศึกษา 
7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
และพ้ืนฐานอาชีพ 
8. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาพลศึกษา 
9. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
10. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
11. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 



กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
12. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
13. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
14. โครงการส่งพ่ีรับน้อง 
15. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
16. โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
17. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
18. โครงการแกนนำเพ่ือนที่ปรึกษา YC ศรี ทพ. 
19. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 
20. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
21. โครงการสภานักเรียน 

2. พัฒนาคุณภาพครู 
 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครู 
3. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
สถานศึกษา 
4. กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการของครู 

3. พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร 1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

4.   พัฒนาคุณภาพโรงเรียน 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานทะเบียน 
2. โครงการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
3. โครงการพัฒนาระบบงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
4. โครงการพัฒนาระบบ ICT 
5. โครงการพัฒนาระบบงานนิเทศภายใน 
6. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ 
7. โครงการพัฒนาสารสนเทศของโรงเรียน 
8. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
9. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการบริการแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษา 
10. โครงการห้องสมุด Digital 4.0 
11. โครงการยานพาหนะ 
12. โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 
13. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
14. โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
15. โครงการศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
16. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป 
17. โครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา 



กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
18. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
19. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณ 
20. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
21. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
22. โครงการพัฒนางานแนะแนว 
23. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
24. โครงการพัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน 
25. โครงการเปิดบ้านวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
ปีการศึกษา 2563 – 2565 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร 
พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี)  



กรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (ระยะ 3 ปี) 
 

กลยุทธ์ 
 

พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูลปี
ปัจจุบัน 

ค่าเป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

2563 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

1. พัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  เป็น
พลเมืองและพลโลกที่
ดีมีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่
เหมาะสมตามวัย 
 

1. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

95.51 80 82 85 

2. ผู้เรียนมีผลการประเมินน้ำหนักส่วนสูง เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

95.51 80 82 85 

3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน SDQ ปกติ 66.43 80 82 85 
2. ผู้เรียนมีความเป็น
พลเมืองและพลโลกที่ดี 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่สถานศึกษากำหนด 
 

90.34 80 82 85 

 2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 93.06 80 82 85 
3. ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะและคุณลักษณะ
ในศตวรรษท่ี 21 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร 
และการคิดคำนวณเหมาะสมตามช่วงชั้น 
 

78.61 80 82 85 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

78.59 80 82 85 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 90.90 80 82 85 
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ 

88.21 80 82 85 



กลยุทธ์ 
 

พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูลปี
ปัจจุบัน 

ค่าเป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

2563 2564 2565 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามค่าเป้าหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษาแยกตามรายวิชา 

    

5.1 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย  69.82(2.0) 80 82 85 
5.2 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์  81.31(1.5) 80 82 85 
5.3 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาวิทยาศาสตร์  83.08(1.5) 80 82 85 
5.4 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาสังคมศึกษา  82.22(2.0) 80 82 85 
5.5 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาสุขศึกษา  73.33(3.0) 80 82 85 
5.6 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาศิลปศึกษา  79.42(3.0) 80 82 85 
5.7 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาการงานอาชีพ  79.51(2.5) 80 82 85 
5.8 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาอังกฤษ  79.65(1.5) 80 82 85 
5.9 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาจีน 74.15(1.5) 80 82 85 
5.10 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาIS 86.35(2.0) 80 82 85 
6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

88.19 80 82 85 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนา
คุณภาพครู 

2. ส่งเสริมการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษายุคใหม่
ให้เป็นมืออาชีพ 

4. ครูได้รับการพัฒนา
ตามสาขาวิชาชีพ 
  

1. ครูได้รับการอบบรมพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

98.61 80 82 85 

5. ครูมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ให้

1. ครจูัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

100.00 80 82 85 



กลยุทธ์ 
 

พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูลปี
ปัจจุบัน 

ค่าเป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

2563 2564 2565 
เหมาะสมกับศักยภาพ
ของผู้เรียน 

2. ครใูช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

100.00 80 82 85 

3. ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 95.83 80 82 85 
4. ครตูรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

95.83 80 82 85 

5. ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

95.83 80 82 85 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้บริหาร 

1.ผู้บริหารน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหาร
จัดการ 

1. ผู้บริหารน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหาร
จัดการ 

1. ผู้บริหารน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการ 

- ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนา
คุณภาพ
โรงเรียน 

3. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. โรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 
 

1.โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

ยอดเยี่ยม ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

2.นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายใน ภายนอกนอกและสามารถนำประสบการณ์
ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน การเรียนและการดำรงชีวิต
ประจำวันได้ 

100    

3. นักเรียนมีความพึงพอใจแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาใน
ระดับมากข้ึนไป 

76.83 80 82 85 



กลยุทธ์ 
 

พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูลปี
ปัจจุบัน 

ค่าเป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

2563 2564 2565 
7. โรงเรียนจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
 

ยอดเยี่ยม ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

2. โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

3. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 80 82 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กรพร้อมเป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ 3 ปี) 
 

กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

1. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1. โรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1  ตัว
บ่งชี้ที่  1.1.1-
1.1.6,1.2.1-1.2.4 
 

80 82 85 

 2. โครงการชวนน้องกลับมา
เรียน 

1. เยาวชนในอำเภอทุ่งหัวช้างที่ไม่ได้ศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และมีอายุระหว่าง 15-18 ปี ได้
ศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  ตัว
บ่งชี้ที่  1.1.1-1.1.6 
 

80 82 85 

 3. โครงการวัดและประเมินผล 
 

1. ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลตามระเบียบการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

มาตรฐานที่ 1  ตัว
บ่งชี้ที่  1.1.1-1.1.5 
 

80 82 85 

 4. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา 
 

1. ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1  ตัว
บ่งชี้ที่  1.2.3-1.2.4 
 

80 82 85 

 5. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

มาตรฐานที่ 1  ตัว
บ่งชี้ที่  1.1.1-1.1.6 
 

80 82 85 



กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
2563 2564 2565 

 6. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปศึกษา 
 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปศึกษาผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

มาตรฐานที่ 1  ตัว
บ่งชี้ที่  1.1.2-1.1.6 
 

80 82 85 

 7. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานและพ้ืนฐาน
อาชีพ 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานและพ้ืนฐานอาชีพผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนด 

มาตรฐานที่ 1  ตัว
บ่งชี้ที่  1.1.2-1.1.6 
 

80 82 85 

 8. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาพลศึกษาผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

มาตรฐานที่ 1  ตัว
บ่งชี้ที่  1.1.2-1.1.6 
 

80 82 85 

 9. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

มาตรฐานที่ 1  ตัว
บ่งชี้ที่  1.1.1-1.1.6 
 

80 82 85 

 10. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

มาตรฐานที่ 1  ตัว
บ่งชี้ที่  1.1.1-1.1.6 
 

80 82 85 



กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
2563 2564 2565 

 
 11. โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

มาตรฐานที่ 1  ตัว
บ่งชี้ที่  1.1.1-1.1.6 
 

80 82 85 

 12. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 

มาตรฐานที่ 1  ตัว
บ่งชี้ที่  1.1.1-1.1.6 
 
 

80 82 85 

 13. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 
 

1. ผู้เรียนสามารถเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ตามความสนใจของตนเอง 

มาตรฐานที่ 1  ตัว
บ่งชี้ที่  1.1.1-
1.1.6,1.2.1-1.2.4 
 

80 82 85 

 14. โครงการส่งพ่ีรับน้อง 
 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ได้รับการ
มอบใบประกาศนียบัตร 
2. จำนวนนักเรียนใหม่ในชั้น ม.1 ม.4 ที่มารายงานตัว 

มาตรฐานที่ 1  ตัว
บ่งชี้ที่  1.2.1-1.2.4 
 

80 82 85 

 15. โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
 

1. นักเรียนมีผลงานการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับต่าง ๆ 
 

มาตรฐานที่ 1  ตัว
บ่งชี้ที่  1.1.1-1.1.4 
 

80 82 85 



กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
2563 2564 2565 

 16. โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
 

1. นักเรียน มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ ตาม
ความอบและความถนัด 

มาตรฐานที่ 1  ตัว
บ่งชี้ที่  1.2.1-1.2.4 
 

80 82 85 

 17. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 

1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มาตรฐานที่ 1  ตัว
บ่งชี้ที่  1.2.4 

80 82 85 

 18. โครงการแกนนำเพ่ือนที่
ปรึกษา YC ศรี ทพ. 
 

1. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึง
ประสงคท์ี่เหมาะสมและสามารถดูแลช่วยเหลือเพ่ือน
เบื้องต้นได้ 
 

มาตรฐานที่ 1  ตัว
บ่งชี้ที่ 1.2.3-1.2.4 
 

80 82 85 

 19. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในโรงเรียน 
 

1. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด 

มาตรฐานที่ 1  ตัว
บ่งชี้ที่  1.2.1-1.2.4 
 

80 82 85 

 20. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 
 

1. นักเรียนสามารถนำสุขบัญญัติ 10 ประการ มาปฏิบัติ
ในชีวิตประจำวันและแนะนำผู้อื่นได้ 

มาตรฐานที่ 1  ตัว
บ่งชี้ที่  1.2.4 
 

80 82 85 

 21. โครงการสภานักเรียน 1. นักเรียนสามารถเป็นแกนนำ และเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับเพ่ือนนักเรียนได้ 

มาตรฐานที่ 1  ตัว
บ่งชี้ที่ 1.2.1-1.2.4 

80 82 85 



กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนา
คุณภาพครู 

1. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษา 
 

1. ครูมีการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอน 
2. ครูมีสื่อประกอบการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 3  ตัว
บ่งชี้ที่  3.1-3.5 
 

80 82 85 

 2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของครู 

1. ครูได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.4 
 

80 82 85 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้บริหาร 

1. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.4 
 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนา
คุณภาพ
โรงเรียน 

1. โครงการพัฒนาระบบงาน
ทะเบียน 
 

1. งานทะเบียนมีวัสดุเพียงพอในการดำเนินงานและ
สามารถให้บริการแก่ครูและนักเรียนได้ท่ัวถึง 

มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.3 
 

80 82 85 

 2. โครงการเช่าสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 

1. ผู้เรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้บริการ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.5-2.6 
 

80 
 

80 

82 
 

82 

85 
 

85 



กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
2563 2564 2565 

 3. โครงการพัฒนาระบบงาน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 

1. กิจกรรมตามโครงการของโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบลดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.1-2.2 
 

80 82 85 

 4. โครงการพัฒนาระบบ ICT 
 

1. ระบบ ICT ได้รับการปรับปรุงพัฒนาในจุดที่ควร
ปรับปรุงแก้ไข 

มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.5-2.6 
 

80 82 85 

 5. โครงการพัฒนาระบบงาน
นิเทศภายใน 

1. ครูได้รับการนิเทศการสอน มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.3 

80 82 85 

 6. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานวิชาการ 
 

1. งานวิชาการมีวัสดุเพียงพอในการบริหารงานวิชาการ
และสามารถให้บริการแก่ครูและนักเรียนได้ทั่วถึง 

มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.3 
 

80 82 85 

 7. โครงการพัฒนาสารสนเทศ
ของโรงเรียน 
 

1. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 

มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.5-2.6 
 

80 82 85 

 8. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถิ่นครบ 8 กลุ่มสาระ 

มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.3 
 

80 82 85 



กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
2563 2564 2565 

 9. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และการบริการแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
 

1. ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาด
ปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพออยู่ในสภาพใช้
การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับ
ผู้เรียน   

มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.5-2.6 
 

80 82 85 

 10. โครงการห้องสมุด Digital 
4.0 
 

1. ผผผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อโครงการห้องสมุด 
Digital 4.0 

มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.5-2.6 
 

80 82 85 

 11. โครงการยานพาหนะ 
 

1. ยานพาหนะของโรงเรียนมีความพร้อมในการใช้งาน มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.2 
 

80 82 85 

 12. โครงการพัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์ 
 

1. อุปกรณ์สำหรับงานโสตได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้
มีความพร้อมสำหรับใช้จัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.5 
 

80 82 85 

 13. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ 
 

1. ภูมิทัศน์รอบโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้มี
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.5 
 

80 82 85 

 14. โครงการจัดทำวารสาร
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 

1. ครู ผู้ปกครอง นักเรียนทุกคน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และบุคคลทั่วไป ได้ทราบข่าวสาร กิจกรรมของโรงเรียน 
 

มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.6 
 

80 82 85 



กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
2563 2564 2565 

 15. โครงการศูนย์การเรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.5 
 

80 82 85 

 16. โครงการพัฒนาระบบงาน
บริหารทั่วไป 

1. บุคลากรที่ทำงานในฝ่ายบริหารทั่วไปมีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอในการปฏิบัติงาน  

มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.2 

80 82 85 

 17. โครงการบริหารความ
เสี่ยงในสถานศึกษา 
 

1. กลุ่มงานทั้ง 5 กลุ่มงานสามารถจัดการความเสี่ยงใน
กลุ่มงานได้ 

มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.2 
 

80 82 85 

 18. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
 

1. ครู ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำและสรุปแผนงาน/
โครงการ ประจำปี 
2. โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมที ่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาทุกด้าน  
 

มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.1-2.2 
 

80 
 

ยอด
เยี่ยม 

82 
 

ยอด
เยี่ยม 

85 
 

ยอด
เยี่ยม 

 19. โครงการพัฒนาระบบงาน
บริหารงบประมาณ 
 

1. โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีสภาพดี ซึ่งเอื้อต่อ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ  

 

มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.2 
 

80 82 85 

 20. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง/ปี 

มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.2 

80 
 

82 
 

85 
 



กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
2563 2564 2565 

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 80 82 85 

 21. โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.2 
 

80 82 85 

 22. โครงการพัฒนางานแนะ
แนว 
 

1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ได้รับบริการ
แนะแนวอย่างเต็มตามศักยภาพและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ 

มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.3 
 

80 82 85 

 23. โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
 

1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 
2. ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม เข้าใจเกี่ยวกับงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนวได้
เป็นอย่างดี 
 3. ผู้ปกครองนักเรียน สามารถให้ความร่วมมือในการ
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อจะให้ส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดี
งาม 

มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.3 
 

80 
 

80 
 
 

80 

82 
 

82 
 
 

82 

85 
 

85 
 
 

85 

 24. โครงการพัฒนาระบบงาน
กิจการนักเรียน 

1. บุคลากรในกลุ่มงานกิจการนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.2 

80 82 85 



กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
2563 2564 2565 

 25. โครงการเปิดบ้านวิชาการ 1. ทุกกลุ่มสาระมีผลงาน Best  practice  นำเสนอใน
งานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน 
2. นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลาดนัด
วิชาการ 
3. นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ ได้
เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 

มาตรฐานที่ 2  ตัว
บ่งชี้ที่  2.3 

80 
 

80 
 

80 

82 
 

82 
 

82 

85 
 

85 
 

85 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


