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ค าน า 
 
 การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะที่ มีสภาวการณ์ ของ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และเทคโนโลยี  มีความซับซ้อนมากขึ้น  ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาจึงต้องร่วมมือกันก าหนดแนวทาง กระบวนการ  และเครื่องมือ 
ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีความหลากหลาย  การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยยุทธศาสตร์ (Strategy 
– focus Organization)  จะก่อให้เกิดคุณค่า (Value Creation)  ตามเป้าประสงคท์ี่ก าหนดไว้  
 แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ  4  ปี  (2560- 2563)  ของโรงเรียนทุ่งฝนวิทยา
คาร ฉบับนี้  เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล     โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบ
ใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม จัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพระยะยาว ที่
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
  ส่วนที่  1 บริบทของโรงเรียน 
  ส่วนที่  2 วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน (SWOT) 
  ส่วนที่  3 การก าหนดแผนยุทธศาสตร์  
  ส่วนที่  4 แผนพัฒนาคุณภาพ  โครงการ/กิจกรรม  
  ส่วนที่ 5 แผนการควบคุมและก ากับติดตาม  
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ  4  ปี  (2560- 
2563)    ฉบับนี้จะเป็นแบบอย่างและแนวทางการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  ให้ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว้  
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไป 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
ประวัติโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
             โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารตั้งขึ้นเมื่อวันที่  22  มีนาคม 2520 สถานที่ตั้ง คือ ต าบลทุ่งฝน 
อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี  โดยใช้หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งฝนเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว จนได้
งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนลงในที่ดินของโรงเรียน ซึ่งมีเนื้อที่ 26ไร่ ตั้งอยู่ที่ ริมหนองแล้ง(ทิศใต้) 
ปี พ.ศ. 2522กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้ย้ายโรงเรียนจากท่ีตั้งเดิมริมหนองแล้งมาตั้งบนที่ดินแปลงใหม่
มีพ้ืนที่40ไร่ในปี พ.ศ.2525โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบทรุ่นที่ 1ต่อมา
ปี พ.ศ.2529 โรงเรียนได้เข้าโครงการทดลองโรงเรียนผู้น าการใช้หลักสูตร รุ่นที่ 2 โดยมีคณะนิเทศ
กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9(เดิม)  มาประเมินผล ปรากฏว่าโรงเรียนได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดใน
จังหวัดอุดรธานี ได้รับโล่ “ โรงเรียนผู้น าการใช้หลักสูตรดีเด่น ” ปีพ.ศ.2531 โรงเรียนเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา ปี พ.ศ. 2533 
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ/โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ. 2543  จัดตั้งมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ ก าลังเอกปี พ..ศ. 2544-2545  ได้รับ
รางวัลโรงเรียนแกนน าปฏิรูปการศึกษาดีเด่นปี พ.ศ. 2545 เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ปี พ.ศ. 2546  ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น  เป็นโรงเรียน
ในโครงการพัฒนาเชิงระบบเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้และคุณภาพโรงเรียน  เข้าสู่โครงการ หนึ่ง อ าเภอ
หนึ่งโรงเรียนในฝัน  และเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองของกระทรวงสาธารณสุข   ปี
การศึกษา2549  ผ่านการประเมินรับรองเป็นต้นแบบหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันและปีการศึกษา 
2552 เป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 เป็น
โรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ  ประเภทที่ 1และปีการศึกษา  2554 
ผ่านการประเมินรับรองเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
         ปีการศึกษา  2555 โรงเรียนผ่านการประเมินรับรอง รอบสามจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพภายนอก (องค์การมหาชน)  ปีการศึกษา  2556  ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ระดับประเทศ ทักษะการวาดภาพไทยสีเอกรงค์ ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63  ปีการศึกษา  2557  
เป็นโรงเรียนที่มีผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองมากที่สุด  ปีการศึกษา  2558 เป็นโรงเรียนที่มีผล
การประเมินคุณภาพดีเด่น  ปีการศึกษา  2559  เป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาและโรงเรียนก าจัด
ขยะ (Zero Waste School) ดีเด่น  และได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนเครือข่ายที่ มีวิธีปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดได้รับเกียรติบัตร
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สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระฯ เป็นอันดับ 1 ของสหวิทยาเขต  ปีการศึกษา  2560 ได้รับ 
             เกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระฯสูงขึ้น และ
สถานศึกษาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น   
 
สถานที่ตั้ง 
 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  ที่ตั้งเลขที่  28  หมู่ที่ 12  ต าบลทุ่งฝน  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัด
อุดรธานีสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  โทร 042 – 268036 โทรสาร 042 – 268036 
e-mail  Website http://www.thungfonwit.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีเนื้อที่  40  ไร่ เขตพ้ืนที่บริการได้แก่  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด  
โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน  โรงเรียนบ้านธาตุน้อย  
ก่อส าราญ  โรงเรียนบ้านโพนสูง  โรงเรียนบ้านท่าช่วง  โรงเรียนชุมชนกุดค้า  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
และโรงเรียนชุมชนค าตานาหนองกุง 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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พระเจดีย์วัดโพธืศรีทุ่ง กบัรวงข้าว 
 

 พระเจดีย์วัดโพธืศรีทุ่ง เป็นปูชนียสถานอันเป็นสัญลักษณ์ประจ าอ าเภอทุ่งฝน  เป็นที่
เคารพบูชาของชาวทุ่งฝน ทางโรงเรียนจึงได้อัญเชิญมาเป็นสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน เพื่อเป็นสิริ
มงคล 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลกัษณ์ 

ปรัชญา ปญฺญา นรานํ รตนํ (ปัญญา เป็นรัตนของนรชน) 

ช่ือย่อโรงเรียน 

สีประจําโรงเรียน 

ท.ว. 

ม่วง – ขาว 

พระเจดีย์วัดโพธืศรีทุ่ง กบัรวงข้าว 
 

สัญลกัษณ์ประจําโรงเรียน 

อตัลกัษณ์ของโรงเรียน 
 

ศิลปะดี กีฬาเด่น เนน้ความรู้ อยุอ่ยา่งพอเพยีง 

ต้นไม้ประจําโรงเรียน ตน้อินทนิล 
 

รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพัน
ร่วมกันท างานอย่างมีความสุข 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน  ได้แก่  กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ   กลุ่มบริหางานบุคคล   กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  และกลุ่ม
บริหารงานทั่ วไป   ผู้บริหารได้ยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ School Base  

Management (SBM)  ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลากร 
 
 
 
 
 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
 

กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานงบประมาณฯ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
 

ผู้อาํนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

- การพฒันาหลกัสูตรฯ 

- การวางแผนงานดา้น 

  วิชาการ 

- การจดัการเรียนการ 

  สอนในสถานศึกษา 

- การพฒันา 

  กระบวนการเรียนรู้ 

- การวดัผลประเมินผล 

- การวิจยัฯ 

- การพฒันาแหล่ง 

  เรียนรู้ 

- การนิเทศการศึกษา 

- การแนะแนว 

- การพฒันาระบบ 

  ประกนัคุณภาพฯ 

- การพฒันาส่ือและ 

  เทคโนโลยฯี 

- การท าแผน 

  งบประมาณฯ 

- การตรวจสอบติดตาม      
  และรายงานฯ 

- การบริหารจดัการ 

  ทรัพยากรฯ 

- การวางแผนวสัดุ 

- การควบคุมดูแล  
  บ ารุงรักษาและ 

  จ าหน่ายพสัดุ 

- การบริหารพสัดุและ 

  สินทรัพย ์

- การบริหารงาน 

  การเงิน/บญัชี 

- การจดัหา 

  ผลประโยชน ์

- การวางแผนอตัราฯ 

- การสรรหาบรรจุฯ 

- การยา้ยครูฯ 

- การประเมินผลฯ 

- การด าเนินการทาง 

  วินยัฯ 

- การจดัระบบและ 

  ทะเบียนประวติัฯ 

- การพฒันาครูฯ 

- งานแกไ้ขและพฒันา 

  พฤติกรรมนกัเรียน 

- งานกิจกรรมนอก 

  หลกัสูตร 

- งานส่งเสริม 

  ประชาธิปไตยฯ 

- งานระบบดูแลฯ 

- งานป้องกนัฯ 

- การพฒันาระบบและ 

  เครือข่ายขอ้มูลฯ 

- การประสานงานและ 

  เครือข่ายการศึกษา 

- การวางแผนงานฯ 

- การจดัระบบบริหารฯ 

- งานเทคโนโลยฯี 

- การด าเนินงานธุรการ 

- การดูแลอาคาร 

  สถานท่ีฯ 

- การระดมทรัพยากรฯ 

- การประชาสัมพนัธ์ฯ 

- การรายงานผลการ
ปฏิบติังาน 

- การจดัระบบควบคุม
ภายในฯ 

- งานสหกรณ์ร้านคา้ 

ครู-นักเรียน – ผู้ปกครอง 
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บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อืน่ๆ รวม 
ปีการศึกษา  2563 1 37 4 3 1 46 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่  
  1. อาคารเรียน 

1) อาคารเรียน แบบ 106  ต จ านวน  1  หลัง     
2) อาคารเรียน แบบ 216  ล จ านวน  2  หลัง 
3) อาคารเรียน แบบ CS 213 จ านวน  1  หลัง 

           2. อาคารประกอบอื่นๆ 
1) โรงฝึกงานอุตสาหกรรม  จ านวน   1  หลัง     
2) โรงฝึกงานเกษตรกรรม  จ านวน   1  หลัง 
3) หอประชุม   จ านวน   1  หลัง 
4) ห้องน ้า-ห้องส้วม  จ านวน   4  หลัง     
5) บ้านพักครู   จ านวน   15  หลัง 
6) บ้านพักภารโรง  จ านวน   1  หลัง 
7) สระน ้า   จ านวน   2 แห่ง   
8) สนามฟุตบอล   จ านวน   1 สนาม 
9) สนามวอลเลย์บอล  จ านวน   1 สนาม 
10) สนามบาสเกตบอล  จ านวน   1 สนาม 
11) สนามตระกร้อ  จ านวน   2 สนาม   
12) ถังเก็บน ้าฝน ฝ.33  จ านวน   3 ชุด 
13) ระบบประปาบาดาล  จ านวน   1 ชุด 
14) บ้านพักนักเรียน  จ านวน   7  หลัง 
15) อาคารโรงอาหาร  จ านวน   1  หลัง 
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ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 
1.3 ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 18 กรกฎาคม ของปีการศึกษา2563) 

 1) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งสิ้น 628  คน 
2) จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 628  คน  จ าแนกตามระดับชั้นเรียนที่เปิดสอนดังนี้ 

 

ช่วงชั้น/ชั้น จ านวนห้อง 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
เฉลี่ยต่อ

ห้อง ชาย หญิง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 62 63 125  25 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5 53 65 118 24 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 6 74 87 161 27 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 16 189 215 404 26 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3 36 38 74 25 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4 32 54 88 22 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3 22 40 62 21 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 92 132 224 23 

รวมทั้งสิ้น 26 281 347 628 25 
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ส่วนที่  2 
วิเคราะห์บรบิทโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินสถานภาพ 

ความพร้อมของโรงเรียน 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 

จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนพบว่า  สภาพแวดล้อมภายนอกและ

สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในโรงเรียนที่เป็นปัจจัยเอ้ือหรือเป็นโอกาสในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน ที่เอ้ือให้โรงเรียนสามารถด าเนินการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้จัด

การศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ  ในด้านผลผลิตและการบริการ  โรงเรียนประสบ

ความส าเร็จในการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศักยภาพทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่  และระดับชาติ

ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี 

จึงเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เอ้ือและเป็นโอกาสต่อการพัฒนาคุณภาพ  

การจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังนี้ 

 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน  พิจารณาจากปัจจัยด้านสังคมและ 
วัฒนธรรมเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  การเมืองและกฎหมาย  สรุปได้ดังนี้ 
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โอกาส  (Opportunities) 

 

P E S T 

 รัฐบาลมีความ
มั่นคง  สนับสนุน
การศึกษา 

 จัดโครงการลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

 มีโครงการเรียนฟรี  
15  ปี 

 มีกองทุนกู้ยืมทาง
การศึกษา 

 มีการจัดการศึกษา
เพ่ือเด็กพิเศษเรียนร่วม 

 

 มีทุนการศึกษา
และอุปกรณ์การเรียน
จากศิษย์เก่า 

 ชุมชนเกษตรกรรม  
อยู่อย่างพอเพียง 

 อยู่ใกล้แหล่ง
ท่องเที่ยว  เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

 มีแหล่งเรียนรู้
ชุมชน  เช่น  กลุ่มทด
ผ้ากุดค้า  กลุ่มจักสาน  
แหล่งเรียนรู้สวน
ผักหวาน 

 เป็นสังคมชาวพุทธ  
มีหลวงพ่อทองค าเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ 

 ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา 

 ผู้ปกครองส่งเสริม
การจัดการศึกษาของ
บุตร 

 ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ส่งผลดีต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียน 

 สถานที่ตั้งของ
โรงเรียนอยู่ในเขต
ชุมชนและเป็นที่ตั้งสื่อ
บริการเทคโนโลยีที่
หลากหลายท าให้        
การติดต่อสื่อสารกับ
หน่วยงานต่างๆมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
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โอกาส  (Opportunities) (ต่อ) 

 

P E S T 

 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานราชการ
สนับสนุนการศึกษา 

 การมี
พระราชบัญญัติ
การศึกษา แห่งชาติ 
พ.ศ.2542  ท าให้
โรงเรียนมีแนวทางใน
การพัฒนาการศึกษา
อย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 

 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร  ส่งผล
ให้โรงเรียนบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ  
โปร่งใสและ ตรวจสอบ
ได้ 

 นโยบายของ
รัฐบาลที่ใช้ผลการสอบ  
O – net  เป็น
ตัวก าหนดคุณภาพของ
โรงเรียนและนักเรียน 

 การเปลี่ยนรัฐบาล
ท าให้ขาดการต่อเนื่อง
ในการพัฒนา 
 

 ผู้ปกครองนักเรียน
มีฐานะยากจน  ท าให้
ต้องไปท างานที่
ต่างจังหวัด  ทิ้งบุตร
หลานไว้กับญาติพ่ีน้อง 

 อ าเภอทุ่งฝนเป็น
อ าเภอเล็ก ๆ จ านวน
ประชากรน้อย  
ประชาชนส่วนใหญ่ท า
ไร่ท านาฐานะยากจน 
ท าให้เศรษฐกิจใน
อ าเภอไม่ดี  เกิดการ
จ้างงานน้อย 

 ภาวะเศรษฐกิจ
ตกต ่า ท าให้ผู้ปกครอง

ต้องดิ้นรนแสวงหา
รายได้ ส่งผลต่อการ
ดูแลเอาใจใส่นักเรียน 

 ค่านิยมของ
ผู้ปกครองที่ส่งบุตร
หลานไปเรียนที่อ่ืน  ท า
ให้จ านวนนักเรียนที่มา
ศึกษาในโรงเรียนทุ่งฝน
วิทยาคารลดลงทุกปี 

 ในอ าเภอทุ่งฝนมี
โรงเรียนมัธยมศึกษาถึง  
2  แห่ง  ท าให้เกิดการ
กระจาย  นักเรียนที่มี
บ้านใกล้โรงเรียนใดก็
ส่งไปเรียนโรงเรียนนั้น 

 วัฒนธรรม
ครอบครัวและสังคมใน
ปัจจุบันเปลี่ยนแปลง
ไป ส่งผลกระทบต่อ
การปกครองครูและ
นักเรียน 

 โลกโซเชียลที่
เผยแพร่อบายมุขที่ง่าย
ต่อการเข้าถึงส่งผล
กระทบทางด้าน
พฤติกรรม  ทัศนคติท่ี
เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี
ของนักเรียน 

 สื่อเทคโนโลยีที่ล า้สมัย
ในปัจจุบนัท าให้เกิดทั้งผลดี
และผลเสียต่อตัวนักเรียน  
ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนใน
โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารใช้
สื่อเทคโนโลยีในทางที่ไม่
เหมาะสม  เช่น  โพสต์ภาพ
หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม
ลงใน facebook  มี
พฤติกรรมเลียนแบบในทาง
ที่ไม่ดี  ส่งผลกระทบต่อการ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม  ใช้เวลากับสื่อ
เทคโนโลยีมากเกินไปจน
เกิดผลกระทบต่อการเรียน
และไม่มปีฏิสัมพันธ์ใน
ครอบครัว 

 การพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยทีี่เป็นไปอยา่ง
รวดเร็วและมีราคาค่อนข้าง
สูง มีผลต่อการพฒันาสื่อ
การเรียนรู้ 

 กฎหมายในการควบคุม
สื่อสารเทคโนโลยี ไม่มีผลที่
ชัดเจน และขาด
ประสิทธิภาพในการก ากบั
สื่อที่มอมเมาเยาวชน 
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โอกาส  (Opportunities) (ต่อ) 

P E S T 

 รัฐบาลมีนโยบายใหม่ 
ๆ ออกมามากมายและ
เปลี่ยนแปลงบ่อย  ท าให้ครู
และโรงเรียนเกิดภาระงาน
เพ่ิมข้ึนมากมายจนกระทบ
ต่องานหลัก 
การมีนักการเมืองที่
คอรัปชั่นเชิงนโยบาย ท าให้
ประเทศไม่ก้าวหน้า
เท่าท่ีควร ส่งผลให้เกิด
ความแตกแยกของคนใน
สังคม 

 นโยบายการจัดการ
เรียนการสอนหรือการจัด
การศึกษาในภาคบังคับแต่
ละโรงเรียนมีมาตรฐานใน
การด าเนินงานที่แตกต่าง
กัน ท าให้นักเรียน 
ไม่ได้รับความเป็นธรรมใน
ด้านการจัดการศึกษา
เท่าท่ีควร 

 ความซับซ้อนของ
ระเบียบพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 
เป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินงานในด้านการ
ปกครอง 

 ผู้ปกครองนักเรียน
มีฐานะยากจน  ท าให้
ต้องไปท างานที่
ต่างจังหวัด  ทิ้งบุตร
หลานไว้กับญาติพ่ีน้อง 

 อ าเภอทุ่งฝนเป็น
อ าเภอเล็ก ๆ จ านวน
ประชากรน้อย  
ประชาชนส่วนใหญ่ท า
ไร่ท านาฐานะยากจน 
ท าให้เศรษฐกิจใน
อ าเภอไม่ดี  เกิดการ
จ้างงานน้อย 

 ภาวะเศรษฐกิจ
ตกต ่า ท าให้ผู้ปกครอง

ต้องดิ้นรนแสวงหา
รายได้ ส่งผลต่อการ
ดูแลเอาใจใส่นักเรียน 

 ค่านิยมของ
ผู้ปกครองที่ส่งบุตร
หลานไปเรียนที่อ่ืน  ท า
ให้จ านวนนักเรียนที่มา
ศึกษาในโรงเรียนทุ่งฝน
วิทยาคารลดลงทุกปี 

 ในอ าเภอทุ่งฝนมี
โรงเรียนมัธยมศึกษาถึง  
2  แห่ง  ท าให้เกิดการ
กระจาย  นักเรียนที่มี
บ้านใกล้โรงเรียนใดก็
ส่งไปเรียนโรงเรียนนั้น 

 วัฒนธรรม
ครอบครัวและสังคมใน
ปัจจุบันเปลี่ยนแปลง
ไป ส่งผลกระทบต่อ
การปกครองครูและ
นักเรียน 

 โลกโซเชียลที่
เผยแพร่อบายมุขที่ง่าย
ต่อการเข้าถึงส่งผล
กระทบทางด้าน
พฤติกรรม  ทัศนคติท่ี
เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี
ของนักเรียน 

 สื่อเทคโนโลยีที่ล า้สมัย
ในปัจจุบนัท าให้เกิดทั้งผลดี
และผลเสียต่อตัวนักเรียน  
ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนใน
โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารใช้
สื่อเทคโนโลยีในทางที่ไม่
เหมาะสม  เช่น  โพสต์ภาพ
หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม
ลงใน facebook  มี
พฤติกรรมเลียนแบบในทาง
ที่ไม่ดี  ส่งผลกระทบต่อ
การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม  ใช้เวลากับสื่อ
เทคโนโลยีมากเกินไปจน
เกิดผลกระทบต่อการเรียน
และไม่มปีฏิสัมพันธ์ใน
ครอบครัว 

 การพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยทีี่เป็นไปอยา่ง
รวดเร็วและมีราคาค่อนข้าง
สูง มีผลต่อการพฒันาสื่อ
การเรียนรู้ 

 กฎหมายในการ
ควบคุมสื่อสารเทคโนโลยี 
ไม่มีผลทีช่ัดเจน และขาด
ประสิทธิภาพในการก ากบั
สื่อที่มอมเมาเยาวชน 
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2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน  พิจารณาจากปัจจัยด้านโครงสร้างและ 

นโยบายโรงเรียน  การบริการและผลผลิต  ปริมาณและคุณภาพบุคคล  ประสิทธิภาพทางการเงิน 

กระบวนการปฏิบัติงาน  และการบริหารจัดการ  สรุปได้ดังนี้ 

 

จุดแข็ง  (Strengths) 

1.  ด้านโครงสร้างและ
นโยบายของโรงเรียน  
(Structure = S1) 

1.1  จัดโครงสร้างสายงานการบริหารออกเป็น  4  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายบริหาร
วิชาการ  ฝา่ยบริหารงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงบประมาณ  และฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
1.2  นโยบายของโรงเรียน ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  ท าให้
โรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดการศึกษา 
1.3  โรงเรียนจัดระบบการสื่อสารภายในที่มปีระสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหาร
จัดการ 
1.4  โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์  กรอบนโยบาย ไว้อยา่งชัดเจน  ท าให้
บุคลากรมีแนวทางในการปฏิบัตหิน้าที่ได้อยา่งมีประสิทธผิล 
1.5  โรงเรียนให้การยกย่องนักเรียนที่มีความสามารถทางดา้นตา่งๆ ที่
หลากหลายส่งผลให้ครูและนักเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ 

2.  ด้านการบริการและ
ผลผลิต  (การบริการและ

คุณภาพของผู้เรียน) 
(Service and Product = S2) 

2.1  โรงเรียนร่วมมือกับ  ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรภาครัฐและเอกชน ใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.2  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ เอ้ือต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2.3  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งผล
ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านยิมที่พึงประสงค ์
2.4  การจัดสภาพแวดล้อมที่นา่อยู่ ร่มรื่น  เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของนักเรียน 
2.5  โรงเรียนส่งเสริมและสนบัสนุนนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา 
ศิลปะ ดนตรี อย่างต่อเนื่องท าให้นักเรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม 
2.6  การส่งเสริมกิจกรรมและการให้บริการในโรงเรียนและชุมชน เปน็การ
เสริมสร้างประสบการณส์่งผลให้นักเรียนพัฒนาตนเองไปสู่ความส าเร็จ 
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จุดแข็ง  (Strengths) (ต่อ) 

 

3. ด้านปัจจัยท่ีเกี่ยวกับ
ปริมาณและคุณภาพบุคคล  

(Man = M1) 
 

3.1 บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถ เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น 
3.2 ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิท าให้งาน
มีคุณภาพ 
3.3 ครูมีจรรยาบรรณ ท าให้นักเรียนมีแบบอย่างที่ดีในการน าไป
ประพฤติปฏิบัติ 

4. ด้านประสิทธิภาพทาง
การเงิน 

(Money = M2) 

4.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ท า
ให้การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4.2 โรงเรียนมีระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณท่ีเป็นระบบ ท าให้
การด าเนินงานในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ด้านปัจจัยท่ีเกี่ยวกับ
กระบวนการปฏิบัติงาน 

(Material = M3) 

5.1  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
5.2  โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ 

6. ด้านการบริหารจัดการ 
(Management = M4) 

6.1 ระบบสารสนเทศของโรงเรียน  เป็นหมวดหมู่ และเป็นปัจจุบัน ท า
ให้การบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
6.2 ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้เต็มศักยภาพ 
6.3 โรงเรียนมีนโยบายในการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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จุดอ่อน  (Weakness) 
 

1.  ด้านโครงสร้างและ
นโยบายของโรงเรียน  
(Structure = S1) 

1.1  โรงเรียนมีการรับนโยบายของรัฐบาลมากเกินไปจนละเลยถึงศักยภาพ
ของตนเอง  ส่งผลเสียมากกว่าผลดี 
1.2  โครงการพิเศษต่างๆ ของโรงเรียนไม่มีความเด่นชัดทางด้านวิชาการ 
ท าให้นักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ต้องการ 

2.  ด้านการบริการและ
ผลผลิต  (การบริการและ

คุณภาพของผู้เรียน) 
(Service and Product = S2 

2.1  โรงเรียนให้บริการชุมชนมาก ท าให้เกิดภาระงานกับบุคลากรภายใน
โรงเรียน มีผลกระทบต่อการท างานในหน้าที่ภายในโรงเรียน 
2.2  นักเรียนขาดจิตส านึกและวินัยในตนเอง ท าให้การพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองลดลง 
2.3  โรงเรียนจัดระบบสาธารณูปโภคเพียงพอในการให้บริการต่อนักเรียน  
แต่ไม่เพียงพอต่อครู  เช่น  หอ้งน ้าครูไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ 
2.4  ห้องเรียน  ห้องสมุด  ไม่มีความทันสมัย  ไม่พร้อมในการให้บริการ 
2.5  การจัดระเบียบวินัยนักเรียนภายในโรงเรียนขาดความต่อเนื่องท าให้
นักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
2.6  โรงเรียนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนน้อย
เป็นผลให้นักเรียนไม่เห็นคุณค่าการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ 
2.7  โรงเรียนขาดกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดจิตสาธารณะ 
2.8  โรงเรียนเร่งพัฒนาสิ่งอื่นที่ยังไม่จ าเป็นเกินไป  เช่น  ทุ่มงบประมาณใน
การพัฒนาห้องเกียรติยศจนมีผลกระทบต่อการพัฒนาห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการอ่ืน ๆ ที่ยังคงเก่าและไม่ทันสมัยมาเป็นเวลาหลายปี 
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จุดอ่อน  (Weakness) (ต่อ) 

3. ด้านปัจจัยท่ีเกี่ยวกับปริมาณ
และคุณภาพบุคคล  (Man = 

M1) 
 

3.1  บุคลากรในโรงเรียนขาดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน   ไม่เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน  อยู่กันเป็นกลุ่มก้อน  บุคลากรในโรงเรียนไม่มีความ
สามัคคี 
3.2  ผู้บริหารมอบหมายงานไม่ตรงกับความสามารถของบุคคล  ท าให้ครู
ที่ได้รับมอบหมายงานท างานได้ไม่เต็มศักยภาพ  ผลงานออกมาไม่เป็นที่
น่าพอใจ 

4. ด้านประสิทธิภาพทาง
การเงิน 

(Money = M2) 

4.1  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่จัดสรรมาจากฝ่ายต่างๆ 
ยังไม่เหมาะสมกับภาระงานที่เป็นจริง 
4.2  ผู้รับผิดชอบโครงการไม่รายงานการเงินหลังด าเนินโครงการเสร็จสิ้น  
ขาดความโปร่งใส 
4.3  งบประมาณท่ีจัดสรรให้โครงการไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
4.4  บางโครงการไม่สามารถด าเนินงานได้เนื่องจากมีงบประมาณไม่
เพียงพอ  ต้องชะลอโครงการไว้ก่อน 

5. ด้านปัจจัยท่ีเกี่ยวกับ
กระบวนการปฏิบัติงาน 

(Material = M3) 

5.1  สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่เพียงพอ  ห้องเรียนไม่เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
5.2  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนขาดการเอาใจใส่ดูแล 

6. ด้านการบริหารจัดการ 
(Management = M4) 

6.1 โรงเรียนวางแผนการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรไม่ชัดเจน ท าให้
ไม่สามารถขยายผลการพัฒนาได้ทั่วถึง 
6.2  การบริหารที่ขาดความโปร่งใส ท าให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร  
ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
6.3 การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรในโรงเรียนยังขาดบรรทัด
ฐาน ท าให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างานลดลง 
6.4 การบริหารงานของโรงเรียนแต่ละฝ่ายไม่ค่อยประสานกัน งานเกิด
ซ ้าซ้อน ท าให้สิ้นเปลืองบุคลากร งบประมาณ และเวลา 
6.5 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ห้องศูนย์สื่อต่าง ๆ ยังไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ส่วนที่  3 
สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์  
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ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์  

อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 อุดมการณ์ 
                เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนโดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อพัฒนา
เยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ังในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพ่ือ
เป็นรากฐานที่พอเพียงส าหรับการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเพ่ือการพัฒนาหน้าที่การงานและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพ่ือสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งส าหรับการสร้างสรรค์
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต 
 หลักการ 
                ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยึดหลักท่ีสอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้ 
                  1.หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม เป็นผู้มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ใฝ่รู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถ
เผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย 
                  2.หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพื้นฐานส าหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน 
ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก 

3.หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั่งปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา 
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างเท่าถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือ
ความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม 

          4.หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการจัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 

5.หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต้องสอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 
2545 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
สัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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                                        มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

           
     มาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกอบด้วยสาระส าคัญ 4 ประเด็น 
           1. อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ 
           2. คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
           3. การจัดการศึกษา 
           4. แนวน าสู่การปฏิบัติ 
 
มาตรฐานที ่1 อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อทุกคน และ
ทุกคนเพ่ือการศึกษา 
           การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่บูรณาการอย่างสมดุลระหว่าง 
ปัญญาธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรม เพ่ือคนไทยทุกคน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มี
คุณค่า เต็มตามศักยภาพ ตรงตามความต้องการ แต่ต้นทุนต ่า รัฐสนับสนุนการจัดการศึกษามุ่งสร้าง
พ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในวัยเรียน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลวัย
ท างานที่มีคุณภาพ โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่าการศึกษา
เป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติจริง 
ตัวบ่งชี้ 
1. อุดมการณ ์ 
           - ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดและรับการศึกษาเข้าใจและถือปฏิบัติตามแนวการจัด
การศึกษา ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนามนุษย์และสังคม 
2. การศึกษาเต็มตามสิทธิ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
           - คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึง  
           - คนไทยส่วนใหญ่รู้ ใช้สิทธิ และได้รับสิทธิในการศึกษาทุกรูปแบบอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม  
3. หลักการจัดการศึกษาในภาพรวม 
           - การจัดการศึกษาทุกระบบ (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย)  มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล และสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกัน 
           - ขอบข่ายและปริมาณความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กร และชุมชน เพ่ิมมากข้ึน
ทุกปี    ทั้งในด้านการจัด การก ากับ สนับสนุน และการตรวจสอบผลการจัดการศึกษา 
           - ผลการจัดอันดับคุณภาพระบบการศึกษาของไทย ไม่ด้อยกว่าประเทศที่มีงบประมาณทาง
การศึกษาใกล้เคียงกัน และอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน 
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มาตรฐานที ่2 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 
คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
           เป้าหมายของการจัดการศึกษา อยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น "คนเก่ง คนดี และมี
ความสุข" โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย เต็มตามศักยภาพ และตรงตามความต้องการ ทั้งใน
ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตส านึกที่พึงประสงค์  
           
 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยเบญจคุณ หรือ คุณ 5 ประการ 
           1. คุณลักษณ์ มีรูปลักษณ์ (สุขภาพ บุคลิกภาพ) กิจลักษณ ์(พฤติกรรม ทักษะ
ความสามารถ) ดี 
           2. คุณค่า มีประสบการณ์จากการเรียนรู้ สัมพันธ์เชื่อมโยงกับการพัฒนาชีวิต  
           3. คุณประโยชน์ มีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ร่วมสร้างและให้สิ่งดีแก่สังคม 
           4. คุณภาพ มีชีวิตร่มเย็นเป็นสุข พออยู่พอกิน เป็นสมาชิกครอบครัว พลเมืองและพลโลก ที่
ดี 
           5. คุณธรรม มีความดี เข้าถึงความงามและความจริง ด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต 
และมโนสุจริต 
           เบญจคุณ อันเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยดังกล่าว จักเกิดขึ้นได้ด้วยการจัดการ
เรียนรู้ของครู และวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม "พร
พระราชทาน 3 ประการ คือ ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม ก าลังกายที่สมบูรณ์ " 
(จาก...การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย เพ่ือตอบค าถามว่า "เราจัดการศึกษาเพ่ือให้
ผู้เรียนได้อะไร?" จากข้อมูลหลายแหล่ง และการบูรณาการตามแนวพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เรื่องพระมหาชนก (สุมน อมรวิวัฒน์, 2546) ดังนี้ 
           1. ความเพียรที่บริสุทธิ์ (pure perseverance) ประกอบด้วย  
                     1) ความสามารถ (performance and skills) เป็นผู้รัก ใส่ใจในหน้าที่การงาน มี
ทักษะทางภาษา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างาน ทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะการคิด
ค านวณ ทักษะการค้นคว้าทดลองพิสูจน์เหตุผล ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการจัดการ  
                     2) คุณธรรมและจิตส านึก (morality and conscience) มีคุณธรรมในการกระท า 
ด้านความละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูรู้คุณ ความไม่เห็นแก่ตัว ความปราถนา
ดีเอ้ือเฟ้ือต่อกัน ความจริงใจ และความขยันหมั่นเพียร และมีจิตส านึกในการกระท า ด้านจิตส านึก
ความรับผิดชอบ จิตส านึกในคุณค่าของตนและผู้อ่ืน จิตส านึกความเป็นไทย จิตส านึกประชาธิปไตย 
           2. ปัญญาที่เฉียบแหลม ประกอบด้วย  
                     3) ความฉลาดรู้ (knowledge and wisdom) เป็นผู้รู้จริง รู้ครบถ้วน รู้เหตผล รู้เท่า
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ทัน      รู้เชื่อมโยงความเป็นไทยกับสากล รู้จักตนเอง รู้จักสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รู้วิธีท ามา
หากิน และสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต  
                     4) สติปัญญาและความคิด (intelligence and thinking) จิตและสมองมีการท างาน
เกิดการรับรู้ จดจ า และการคิดอย่างถูกต้องแยบคาย สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ คิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ คิดต่อเนื่องเชื่อมโยง คิดสุจริต คิดมีเหตุผล คิดเป็นระบบ คิดเร็ว คิดคล่อง คิดละเอียด คิด
มีจินตนาการ สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อสื่อสารแก่ผู้อื่นได้ 
           3. ก าลังกายที่สมบูรณ์ (completely physical health) ประกอบด้วย  
                     5) มีสุขภาพกายและจิต (physical, mental and spiritual health) รวมทั้งสุข
ภาวะ (well being) ทางกายและจิต มีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรค มีภูมิคุ้มกัน ภาวะโภชนาการดี 
บริหารกาย เล่นกีฬา ท่าทางคล่องแคล่วร่าเริง และมีสภาพจิตใจที่แจ่มใส ไม่เครียด มีสุขภาพจิตดี มี
ความมั่นคงทางอารมณ์ มีสุนทรียภาพ มีทักษะทางดนตรี ศิลปะ และใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ 
ตัวบ่งชี้ 
1. ก าลังกายก าลังใจที่สมบูรณ์ 
           -คนไทยส่วนใหญ่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพัฒนาการด้านร่างกาย สมองและสติปัญญา 
และด้านจิตใจ เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย 
2. ความรู้และทักษะที่จ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิตและการพัฒนาสังคม  
           -คนไทยส่วนใหญ่ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง 
           -คนไทยส่วนใหญ่มีงานท า และน าความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้สังคม 
           -ชุมชนหรือสังคมส่วนใหญ่มีการใช้หรือสร้างภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3. ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว 
           -คนไทยส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้ทันโลก และปรับตัวได้ 
4. ทักษะทางสังคม 
           -คนไทยส่วนใหญ่มีทักษะและความสามารถ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
5. คุณธรรมและจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
           -คนไทยส่วนใหญ่ด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 
 
มาตรฐานที ่3 การจัดการศึกษา 
           การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน และการบริหารที่เน้นสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
           การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิด 
และได้เรียนจากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ได้เรียนตรงตามความสนใจ และมีความสุขในการ
เรียน ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคล ครูเตรียมการสอนและสื่อที่ผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย 
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ครูจัดบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และการพัฒนา
ความคิดผู้เรียนเป็นระบบที่สร้างสรรค์) ความส าเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านการบริหาร ดังต่อไปนี้ 
           3.1 ปัจจัยด้านบุคคล ผู้เรียนได้รับการเตรียมให้มีความพร้อมที่จะเรียน ครูเป็นปูชนียบุคคล 
และเป็นกัลยาณมิตร อุทิศตนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและสังคม ผู้บริหารเป็นผู้น าที่เชี่ยวชาญ ผูจ้ัดการที่
ถ่อมตน และปูชนียบุคคล ผู้ปกครองและสมาชิกชุมชนมีส านึก ใส่ใจ และเต็มใจให้ความร่วมมือ และมี
ส่วนร่วมตรวจสอบในการพัฒนาผู้เรียน และการจัดการศึกษา 
           3.2 ปัจจัยด้านการบริหาร การบริหารจัดการทั้งในระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา    มีเอกภาพด้านนโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจลงสู่ระดับ
สถานศึกษา โดยใช้หลักการบริหารจัดการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม (good governance) ซึ่งมี
หลักการที่ส าคัญ 7 ประการ คือ หลักประสิทธิภาพ หลักความคุ้มค่า หลักประสิทธิผล หลักความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ หลักคุณภาพ หลักการ  มีส่วนร่วมของประชาชน และหลักนิติรัฐ/นิติธรรม  
ตัวบ่งชี้ 
1. ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           - ผู้เรียนทุกกลุ่ม ส านึกคุณค่าการเรียนรู้ สนใจใฝ่เรียนรู้ มีความสุขในการเรียนรู้ และได้
เรียนรู้ตรงตามความต้องการของตนเองและชุมชน อย่างเต็มตามศักยภาพ 
           - ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ มีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการ
ท างาน และผูกพันกับงาน มีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง  
           - หน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษามีคุณภาพติดอันดับคุณภาพตามเกณฑ์ระดับนานาชาติ          
มีสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และความปลอดภัยตามเกณฑ์ 
           - มีการพัฒนาสื่อและการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศทุกรูปแบบเพ่ิมขึ้น ให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเองของคนไทยทุกคน 
2. ผลการบริหารที่สถานศึกษาเป็นส าคัญ 
           - ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และสมาชิกชุมชนส่วนใหญ่มีความเต็มใจ ตั้งใจ มีส่วนร่วม
ปฏิบัติหน้าที่ของตน ส่งผลให้ผู้รับบริการ/ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการ
การศึกษา  
           - ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษา ส่วนใหญ่ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มีความปลอดภัย ลดความขัดแย้ง มีสันติสุข และมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
           - มีแนวโน้มในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระ เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะกลุ่ม และ
ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา และหน่วยงาน ตลอดจนการสั่งสมองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
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มาตรฐานที ่4 แนวน าสู่การปฏิบัติ 
           การสร้างวิถีการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็ง และการใช้มาตรฐานการศึกษา 
          เพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ควรต้องมีแนวน าสู่การ
ปฏิบัติ 3 ประการ ดังนี้ 
          4.1 การสร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เข้มแข็งในด้านต่อไปนี้ การสร้างส านึก ให้คนไทย
เห็นคุณค่าของการศึกษา โดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ การสร้างโอกาสการเรียนรู้ โดยการจัดสรรแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างลักษณะชีวิต โดยการวางรากฐานนิสัยตั้งแต่เด็ก
ให้รักการอ่าน รักการค้นคว้า ส่งเสริมให้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองชอบ การสร้างก าไร ให้คนไทยสามารถน า
สิ่งที่เรียนรู้ไปท าประโยชน์ต่อชีวิต และสังคมได้ 
          4.2 การสร้างความเข้มแข็งให้แหล่งเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้ ในระบบครอบครัว ชุมชน 
กลุ่มเพ่ือนร่วมวัย องค์กร/สถาบันทางศาสนา แหล่งอาชีพ สื่อมวลชน องค์กรความรู้ในสังคม ระบบ
สถานศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้จากการวิจัยปฏิบัติการเป็น
เครื่องมือแสวงหาความรู้ใหม่ เป็นเครื่องมือสืบทอดและผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย และ
เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา องค์กรและสังคม 
          4.3 กระทรวงศึกษาธิการต้องเป็นผู้น าในการใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดล าดับ
ความส าคัญ ติดตามก ากับดูแลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สื่อสาร
และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรู้และเข้าใจบทบาทของมาตรฐานการศึกษา วางระบบการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน พัฒนากลไกที่จะช่วยพัฒนาให้กิจกรรมการด าเนินงานทั้งหมดมี
มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
ตัวบ่งชี้ 
           - มีการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยทุกวิถีทาง 
           - มีการวิจัยศึกษาสร้างเสริม และมีการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้ทุก
ประเภท 
           - มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาชาติ ที่เชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง การศึกษา สอดคล้องกับล าดับความส าคัญของความจ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาสังคม และ
เหมาะสมทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก 
           - มีการจัดตั้ง และก ากับการด าเนินงาน ขององค์กรที่รับผิดชอบประสานงานระหว่างองค์กร/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาทั้งหมด เพ่ือพัฒนาปรับปรุง ติดตามก ากับ  
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วิสัยทัศน์โรงเรียน 
ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. .บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. สร้างระบบภาคีเครือข่ายของทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 
1.ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถ
ตาม 
มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม บนพ้ืนฐานความเป็น
ไทย                      น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด ารงชีวิต 
2.   ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ                
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
3.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากลตอบสนอง
ความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
4.โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
นักเรียน 
ใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
5.โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มี 
คุณภาพ  ที่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน 
6.โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
7.โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้  และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
8.ชุมชน  ผู้ปกครอง  และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
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จุดเน้น 
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 
2.นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง 
3.นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นท าเป็น มีเหตุผล สามารถวางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ก าหนด 
ไว้ได้ และแสวงหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
4.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ 
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.นักเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ เพื่อ
พัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ 
6.หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ 
7.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
8.การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลมีระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็งเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม และแหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
9.สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน 
และชุมชนกับทุกภาคส่วน 
 
กลยุทธ์โรงเรียน 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์       และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตาม
มาตรฐานสากล 
4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
5. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
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อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
ยิ้มไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย 
 
ค่านิยม 12 ประการ 
 1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่ายกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต ่า หรือกิเลสมีความละอายเกรง
กลัว          ต่อบาปตามหลักของศาสนา 
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของโรงเรียน 
 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจุดเน้นของโรงเรียน เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วย 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งม่ันในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
 9. มีภาวะผู้น า 
 10. มุ่งม่ันเพื่อความเป็นเลิศ 
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มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ/มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     
ตัวบ่งชี้ย่อย 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ย่อย 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
       ตัวบ่งชี้ย่อย 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 



29 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
         ตัวบ่งชี้ย่อย 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้  
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ส่วนที่  4 
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่  4 
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 

 
      นโยบายโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไปดังนี้ 

 
ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน 

วิสัยทศัน์  (Vision) 
       ภายในปี  2563  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สืบสานวัฒนธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ/ภารกิจ  (Mission) 
 1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
   1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   1.2 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
2. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6. จัดการศึกษาบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. จัดการศกึษาส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

เป้าประสงค์  (Purpose)  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ใช้การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม 
4. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. ระบบประกันคุณภาพเข้มแข็งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
6. มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
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7. นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8.  นักเรียนมีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาพัฒนา 
 
ตัวช้ีวัด  (Indicator)  

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม 
4. ร้อยละของครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
ระดับดี 

ขึ้นไป 
5. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
6. ร้อยละของนักเรียน ครู และบุคลากรที่มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
7. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           8.  นักเรียนทุกคนมีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาพัฒนา 

 
 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 

 
 
 
 

สีประจ าโรงเรียน     “ม่วง-ขาว” 

ปรัชญาโรงเรียน     “ปญญา  นรน   รตน   (ปัญญาเป็นแก้วของคนดี)” 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) “ศิลปะดี  กีฬาเด่น  เน้นความรู้  อยู่อย่างพอเพียง” 

อัตลักษณ์  (Identity)  “แต่งกายดี  มีน ้าใจ”  

 
 

 
 
 



33 
 

กลยุทธ์หลัก 

1.  กลยุทธ์ระดับองค์กร 

 กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

2.  กรอบแผนกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

 

วัตถุประสงค์เชิง
จุดมุ่งหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1.1 ส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
บุคคลแห่ง  
 การเรียนรู้นักเรียนน า
ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนักเรียนอยู่
ในสังคมได้    อย่างมี
ความสุข 
1.2 ส่งเสริมให้นักเรียน 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนน าความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นร้อย
ละของนักเรียนที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
นักเรียนอยู่ในสังคมได้
โดยยึดหลักปรัชญาของ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
ร้อยละของนักเรียนมี
คุณลักษณะตามหลัก 

กลยุทธ์ที่  2 
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาลแบบมี
ส่วนร่วม 

2.1 ส่งเสริมให้มีการ
บริหารจัดการในองค์กร
แบบมีส่วนร่วมตาม 
หลักธรรมาภิบาล   

ผู้บริหารบริหารจัดการ
องค์กรตาม 
หลักธรรมาภิบาล   

ร้อยละของความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการที่ยึด 
หลักธรรมาภิบาลแบบมี
ส่วนร่วม 

2.2 ส่งเสริมให้มี
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

สถานศึกษามีการบริหาร
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ร้อยละของความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการที่ยึด 
หลักธรรมาภิบาลแบบมี
ส่วนร่วม 
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2.กรอบแผนกลยุทธ์ (ต่อ)  
   

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 

วัตถุประสงค์เชิง
จุดมุ่งหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่  2 
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตาม 

หลักธรรมาภิบาลแบบมี
ส่วนร่วม 

2.3 พัฒนาอาคารสถานที่
และ สิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 

โรงเรียนร่มรื่น สะอาด 
สวยงามอาคาร 
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละของความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการที่ยึด 
หลักธรรมาภิบาลแบบมี
ส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่  3 
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 

3.1 ส่งเสริมบุคลากรด้าน
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มี
วิจัยในชั้นเรียน พัฒนาสื่อ 
และนวัตกรรมการเรียน
การสอน 

บุคลากรสามารถจัด                 
การเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของครูที่มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
ระดับดีข้ึนไป 

3.2 ส่งเสริมให้นักเรียน  
ครูและบุคลากรมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

นักเรียน  ครูและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ร้อยละของนักเรียน ครู 
และบุคลากรที่มีความ
ภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่  4 
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

4.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษา
มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล 

สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่
มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล 

สถานศึกษามีผลการ
ประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

 4.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา 

นักเรียนทุกคนมีอัต
ลักษณ์ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนมี 
อัตลักษณ์ตามที่
สถานศึกษาพัฒนา 

 4.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษา
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล  
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีผลการ
ประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
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ส่วนที่  5 
แผนการควบคุม  ก ากับติดตาม  
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แนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์สูก่ารปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
 
การน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

 1.  การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
  การน าแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก  เพราะเป็น
ความสามารถที่จะผลักดันการท างานของกลไกที่ส าคัญทั้งหมด  ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้  การด าเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มีการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิด  ค่านิยม  เป้ามาย  รวมถึงวิธีและกระบวนการท างาน  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
จะต้องท าให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง  แผนงาน  โครงงานนั้น  และพร้อมที่น าแนวทางนั้นไปด าเนินการได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  และวิธีการปฏิบัติงานของตน  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องมีการระดมก าลัง  
แสวงหาการสนับสนุน  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม  ดังนั้น  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจึงก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  โดยสังเขป  ดังนี้  
  1)  ผู้บริหารโรงเรียนผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  และสม ่าเสมอ 
  2)  โรงเรียนจัดท าแผนระยะกลางและจัดท าแผนปฏิบัติการ  และด าเนินการตามแผน  มี  
การก ากับติดตาม  ประเมินคุณภาพ  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ
ตามท่ีมุ่งหวังไว้  
  3)  เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินงาน  เพ่ือเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาระส าคัญของแผนให้ครูและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องได้ทราบ  มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่าง
กว้างขวาง  เพื่อให้การน าแผนสู่การปฏิบัติ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง  
  4)  มีการก าหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพ่ือความสอดคล้องกับแผนงาน  และ
แผนอตัราก าลัง  และขจัดความซ ้าซ้อนของงาน  
  5)  วางแนวปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  6)  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความแม่นย าและเป็นปัจจุบัน  และ
สามารถให้บริการได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  7)  พัฒนาระบบการก ากับติดตาม  และการประเมินผล  ที่มุ่งเน้นประเมินเพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินงาน  โดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลส าเร็จการด าเนินงานทั้งในด้านปริมาณ  
คุณภาพระยะเวลาในการประเมิน  ผู้ประเมิน  และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

 2.  การติดตามและประเมินผล  
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  หลังจากที่โรงเรียนได้ปฏิบัติด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นี้แล้ว  จ าเป็นต้องมีการก ากับ
ติดตาม  และประเมินผล  เพ่ือให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  ว่าจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดในเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่  โดยการติดตามประเมินผล  จะวัดจากจุดมุ่งหมาย
หลัก  โดยสรุปได้ดังนี้ 
  1)  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่เป็นผู้น า  มีคุณธรรม  สังคมยกย่องและให้การยอมรับ  
มีทักษะในการเรียนรู้ด้านวิชาการ  รับผิดชอบต่อสังคม  มีส านึกในความเป็นไทย  รู้จักด ารงชีวิตอย่าง
มีคุณค่ามีสุขภาพที่ดี  
  2)  มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ  เพ่ือสนองความต้องการของ
สังคมทางวิชาการ  และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนและให้บุคลากรทุกคน
ได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง  โดยสามารถด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
  3)  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีอิสระ  และคล่องตัวในการบริหารจัดการ  เพ่ือให้สามารถ
สร้างมาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ  โดยการประเมินผลมีกระบวนการอย่าง
คร่าวๆ  ดังนี้ 
    (1) โรงเรียนสร้างกระบวนการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน  เพื่อสามารถเอ้ือประโยชน์ร่วมกันได้ใน 
ทุกหน่วยงาน  โดยจัดท าเกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม  
    (2) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง 
    (3) มีการปรับปรุงแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
    (4) สร้างมาตรการเร่งรัด  หากมีโครงการที่ด าเนินกรช้ากว่าที่ก าหนด  และตรวจสอบ
คุณภาพอย่างใกล้ชิดและสม ่าเสมอ  
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ปฏิทินการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 

 
 

วัน  เดือน  ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

เมษายน -  ตรวจสอบ  ทบทวน  การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี  (ปีงบประมาณ) 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

กรกฎาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ 

กันยายน -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  
(ครั้งที่ 1) 

-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ  

ตุลาคม -  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
(ปีงบประมาณ)  

-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ 

ธันวาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ  
มีนาคม -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งที่  2) 
-  น าเสนอผลงานดีเด่น  
-  จัดท ารายงาน  SAR 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  
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คณะผู้จัดท า 
  

1. นางชุติมา  ปราบมนตรี      ผูอ้ านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ประธานกรรมการ 
2. นายสัญญา สุริยภา          หัวหน้ากลุม่งานบริหารงานทั่วไป          รองประธานกรรมการ  
3. นางยุวรี     เพ็ชรตา          หวัหน้ากลุ่มงานบุคคล กรรมการ  
4. นางสาวสุกัญญา  นามวงษา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ กรรมการ  
5. นายนิรันดร์  อรปัญญา       หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ กรรมการ 
6. นางนาตยา  สายัญห์          หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กรรมการ  
7. นางญาณิศา  ยลถนอม        หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา กรรมการ  
8. นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กรรมการ  
9. นางสาวปทิตตา  ตรีพงษ์      หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ  
10. นายสัญญา สุริยภา            หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษา กรรมการ  
11. นางสาวนงนภัส พันธ์ณวงค์   หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปศึกษา กรรมการ 
12. นายจักรกฤษณ์   ภูผาบาง     หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ กรรมการ 
13. นายสุธาศิน  เขียวทอง          หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ กรรมการ  
14. นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ์  หัวหน้างานแผนงานและโครงการ กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวสุพรรณี  วงษ์พิมพ์ งานแผนงานและโครงการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 


