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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน 

1. ข้อมูลท่ัวไป     

ท่ีต้ังของสถานศึกษา 
              โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ต้ังอยู่ เลขท่ี 147 หมู่ท่ี 1 ตำบลโนนคูณ                       
อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  ขนาดพื้นท่ี  45  ไร่  3  งาน  48  ตารางวา                      
  ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน  
 ประวัติของโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนคอนสารวิทยาคม ใช้ช่ือ
ว่า  “โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สาขาโนนคูณ”  ได้รับอนุมัติให้เปิดรับนักเรียน  ตามหนังสืออำเภอคอนสาร ท่ีชย 
0930/992 ลงวันท่ี  27 มีนาคม 2529 โดยจัดการเรียนการสอนครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านโนนคูณ รับนักเรียนเข้า
เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 2 ห้องเรียนจากนักเรียนท่ีผู้ปกครองได้ยื่นความจำนงไว้ทั้งส้ิน 156 คน และเปิด
เรียนในภาคเรียนแรกเมื่อวันศุกร์ ท่ี 16  พฤษภาคม 2529 ได้รับการสนับสนุนครู   มาช่วยสอนจากโรงเรียนบ้าน
โนนคูณ จำนวน 2  คน โรงเรียนบ้านโนนสง่าและโรงเรียนบ้านโนนโจดอีกจำนวนโรงเรียนละ 1 คน นายคณิต  
ภิรมย์ไกรภักดิ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนคอนสารวิทยาคม มอบหมายให้ นายสมิทธิ ทูคำมี  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ 
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม มาปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้ประสานงานโรงเรียนคอนสารวิทยาคม สาขาโนนคูณ และส่ง
ครูมาช่วยสอนอีก  1 คน คือ นายอุปถัมภ์  วิชาหา 
              ในด้านการบริหารจัดการได้รับการสนับสนุน  ช่วยเหลือจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ 
คอนสาร  สำนักงานศึกษาธิการอำเภอคอนสาร  คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนโนนคูณและ สภาตำบลโนนคูณ  
ต่อมาในปี พ.ศ. 2530  สภาตำบลโนนคูณได้อนุมัติให้ใช้ท่ีดินสาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันตก 
ของหมู่บ้านโนนคูณ เนื้อที่  45  ไร่  3 งาน 48  ตารางวา เป็นสถานท่ีต้ังโรงเรียนเป็นการถาวร จึงได้ย้ายสถานท่ี
จัดการเรียนการสอนจากเดิมมายังแห่งใหม่ซึ่งเป็นสถานท่ีต้ังโรงเรียนในปัจจุบันนี้ โดยได้รับ 
ความอนุเคราะห์จากชุมชน สนับสนุนงบประมาณและแรงงานก่อสร้างอาคารเรียนช่ัวคราว 1 หลัง จำนวน  
4 ห้องเรียน และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน  1 หลัง จำนวน 4 ท่ี  
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              โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ได้รับประกาศจัดต้ังจากกระทรวงศึกษาธิการ                 
ในวันท่ี 7 มกราคม  2531 โดยใช้ช่ือว่า “โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร”  แต่เนื่องจากในปี พ.ศ. 2531                   
ตรงกับวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์
ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์อื่น กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้โรงเรียนท่ีเปิดในปีนี้ เพิ่มช่ือต่อท้ายช่ือ
โรงเรียนเป็น “รัชมงัคลาภิเษก” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ช่ือว่า  “โรงเรียนโนนคูณวิทยา
คาร รัชมังคลาภิเษก”  ต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
              นับต้ังแต่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียน ต้ังแต่วันท่ี 7 มกราคม 2531               
โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้าง  อาคารเรียน  อาคารประกอบ  โรงฝึกงาน  หอประชุม สนามกีฬา  ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถึงเก็บน้ำฝน ระบบน้ำประปาบาดาล  บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง ห้องน้ำห้องส้วม
นักเรียน และการสนับสนุนด้านส่ือการเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ มาโดยตลอด  ทำให้มีความพร้อมในการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ภายใต้การบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนตามลำดับดังนี้ 
              วันท่ี 16  พฤษภาคม 2529 นายสมิทธิ ทูคำมี  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนคอนสารวิทยาคม วิทยาคม 
ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ใหญ่โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ให้มาปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้ประสานงานโรงเรียนคอน
สารวิทยาคม สาขาโนนคูณ  
             วันท่ี 1 มิถุนายน 2531 กรมสามัญศึกษาแต่งต้ัง นายชัยณรงค์  ภูมิชัยโยธิน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ มาปฏิบัติหน้าท่ีผู้บริหารโรงเรียนในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาได้ย้าย
ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนโนนกอกวิทยาในวันท่ี 3 สิงหาคม 2532   
              วันท่ี 3 สิงหาคม 2532 กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ัง นายสุรวิทย์  อาชีวศึกษาคม ผู้ประสานงานกลุ่ม
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่   
              วันท่ี 14 ตุลาคม 2535 กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังให้ นายบัณฑิต  ปานวิเศษ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนา
ยางกลักพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรยีน ในปี พ.ศ. 
2540  ต่อมาได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมในปี พ.ศ. 2543   
              วันท่ี 14 กรกฎาคม 2543 กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังให้ นายวิชัย  สนทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก  
ต่อมาได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเทพ จังหวัดสุรินทร์ ในปี พ.ศ. 2544 
              วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2544 กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังให้ นายเหลือ  เอกตะคุ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพุด
ซาพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณ วิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก  ต่อมา
ได้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด  ในวันท่ี 30 กันยายน  พ.ศ. 2553 
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              วันท่ี 16 มกราคม 2553 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้แต่งต้ังให้                    
นายถวิล  มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยา
คาร รัชมังคลาภิเษก ต่อมาได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ 
       วัน ท่ี   24 ตุลาคม 2556 สำนั ก งาน เขตพื้ น ท่ี การ ศึกษามั ธยม ศึกษา เขต 30 ได้แ ต่ ง ต้ั งให้                     
นายศักดา  ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยา
คาร รัชมังคลาภิเษก จนถึง 10 มีนาคม 2559 
       วัน ท่ี  18  มีนาคม   2559  สำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้แต่งต้ังให้                     
นายลำจวน  ดิษขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณ
วิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จนถึง  18  ตุลาคม 2561 
               วันท่ี  23  พฤศจิกายน   2561  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้แต่งต้ังให้                     
นายสุทธิพงษ์  สุทธิวรารัฐกานต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคอนไทย  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จนถึงปัจจุบัน 
 
 สีประจำโรงเรียน 
น้ำเงิน  -  เหลือง 
สีน้ำเงิน หมายถึง       ผู้รู้จริง  ความหนักแน่นเข้มแข็ง  ความสุขุม 
สีเหลือง หมายถึง      ความอ่อนน้อม  ความรุ่งโรจน์  ความเจริญ  คุณธรรม 
 
 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

ความหมาย 
รัศมีเหนือพระมหามงกุฎและพระมหามงกุฎเป็นสีเหลือง 
พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. อยู่ใต้พระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง 
โบว์สีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง มีช่ือเต็มของโรงเรียน 
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“โนนคูณวิทยาคาร  รัชมังคลาภิเษก”  ด้วยตัวอักษรสีเหลืองทองใต้พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
              โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ต้ังอยู่ เลขท่ี 147 หมู่ท่ี 1 ตำบลโนนคูณ                     
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ขนาดพื้นท่ี  45 ไร่  3 งาน  48 ตารางวา ติดกับถนน ร.พ.ช. สายคอนสารแยกโคก
สะอาด และห่างจากหมู่บ้านโนนคูณ 1 กิโลเมตร ไปทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน อยู่ห่างจากอำเภอคอนสาร  
20 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ  102 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีข้างเคียง ดังนี ้
              ทิศเหนือ  ถนน  ร.พ.ช.  สายคอนสาร  - โคกสะอาด 
              ทิศใต้   จดลำรางสาธารณะสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนคูณ 
              ทิศตะวันออก  จดลำรางสาธารณะบ้านโนนคูณ 
              ทิศตะวันตก  จดท่ีดินนายสิงห์ทอง  จำรัสแนว  นายฤทธิ์  หุ้นชัยภูมิ  
              ตำบลโนนคูณต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอคอนสาร และทางทิศเหนือของจังหวัดชัยภูมิ                
การคมนาคมผ่านได้  3  เส้นทางหลัก 
              1) โนนคูณ-ชุมแพ ผ่านอำเภอชุมแพ อำเภอภูเขียว  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
              2) โนนคูณ-บ้านเป้า   ผ่านอำเภอเกษตรสมบูรณ์  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 
              3) โนนคูณ-คอนสาร   ผ่านอำเภอคอนสาร อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอหนองบัวแดง                                  
จังหวัดชัยภูมิ  
              ทิศเหนือ  ติดเขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
              ทิศใต้   ติดเขตอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
              ทิศตะวันออก  ติดเขตอำเภอภูเขียว       จังหวัดชัยภูมิ 
              ทิศตะวันตก  ติดเขตอำเภอคอนสาร     จังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 
สภาพข้อมูลทั่วไปของตำบลโนนคูณ 
              ตำบลโนนคูณเป็นตำบลหนึ่งท่ีขึ้นการปกครองกับอำเภอคอนสาร เมื่อ ปี  พ.ศ.2539  ได้แยกการ
ปกครองออกเป็น 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลดงกลาง ดังนั้นโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก  จึงมีเขตพื้นท่ี
บริการเพิ่มขึ้นเป็น 2 ตำบล  คือ ตำบลโนนคูณ และตำบลดงกลาง  มีหมู่บ้านรวมทั้งหมดจำนวน  21 หมู่บ้าน  
ดังนี ้
              1. ตำบลโนนคูณ  มีจำนวน  12 หมู่บ้าน ได้แก่  
                  1.1  บ้านโนนคูณ                         1.7  บ้านโคกมะตูม 
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                  1.2  บ้านโนนโจด                        1.8  บ้านโนนเตาไห 
                  1.3  บ้านโสกมะตูม                     1.9  บ้านโนนสะอาด 
                  1.4  บ้านโจดกลาง                       1.10 บ้านโนนเจริญ 
                  1.5  บ้านโนนสง่า                 1.11 บ้านห้วยเจริญสุข 
                  1.6  บ้านกุดมะนาว        1.12 บ้านน้อยคลองเจริญ 
              2. ตำบลดงกลาง มีจำนวน  9 หมู่บ้าน ได้แก่ 
                  2.1  บ้านดงใต้                            2.6  บ้านโคกสว่าง 
                  2.2  บ้านดงกลาง                         2.7  บ้านหนองตากล้า 
                  2.3  บ้านกุดแคน                         2.8  บ้านท่าศาลา   
                  2.4  บ้านโคกนกทา                     2.9  บ้านวังชมพู  
                  2.5  บ้านนาผักเส้ียน  
สภาพทางกายภาพตำบลโนนคูณ 
              ลักษณะเป็นพื้นท่ีราบสลับกับเนินเต้ีย  มีลำน้ำเชิญไหลผ่าน ทางทิศเหนือ ใช้เป็นเส้นกั้นพรมแดน 
ระหว่างตำบลโนนคูณ  อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ กับอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สภาพดินเป็นดินเหนียว
ปนทราย  เหมาะแก่การเพาะปลูก  
ลักษณะทางภูมิอากาศ 
              แบ่งลักษณะภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู คือ 
              1.  ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน อากาศจะแห้งแล้ง                                         
ช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน  อากาศจะร้อน อุณหภูมิเฉล่ีย 38 องศาเซลเซียส  
              2.  ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม  อุณหภูมิเฉล่ีย  32 องศาเซลเซียส                    
มีปริมาณน้ำฝน  850.20  มิลลิเมตร 
              3. ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็นและหนาวจัด    เป็น
บางครั้ง อุณหภูมิเฉล่ีย 30 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝน 40  มิลลิเมตร 
 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
              เป็นระบบเศรษฐกิจทางเกษตรชาวบ้านมีอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่  และเป็นการเกษตร
แบบพึ่งพาน้ำฝน  มีบางส่วนท่ีพึ่งพา ระบบการชลประทาน พืชหลักทางการเกษตรท่ีปลูกได้แก่  ข้าว  อ้อย    ถั่ว
เหลือง  พริก การประกอบอาชีพโดยเฉล่ียเป็น ดังนี้ การเกษตร 80% ค้าขาย 13%  รับราชการ  2%  อื่น ๆ 1% 
สถานท่ีสำคัญในเขตท้องท่ีอำเภอคอนสาร  ในเขตพื้นท่ีอำเภอคอนสาร สถานท่ีสำคัญส่วนใหญ่เป็นแหล่ง
โบราณสถานและโบราณวัตถุ  ได้แก่ 
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              1)  ลำน้ำต่าง ๆ ถือได้ว่า เป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำอารยธรรม  ลำน้ำชีเป็นแหล่งอารยธรรมของ
จังหวัดชัยภูมิตอนกลาง ส่วนคอนสารถือว่าเป็นชัยภูมิตอนเหนือ  มีลำน้ำพรมเป็นลำน้ำสำคัญท่ีนักสำรวจและนัก
โบราณคดีกำลังอยู่ระหว่างการสืบค้นหาหลักฐาน 
              2)  ถ้ำเงินหรือถ้ำวัดฮวงโป อยู่ในเขตบ้านน้ำอุ่น อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นสถานท่ี               
ท่ีเช่ือกันว่า เป็นฝีมือของมนุษย์สมัยหินภาพเป็นรูปสัตว์คล้ายสุนัขและเป็นรูปก่อกองไฟ แต่เสียหายจากเหตุท่ี
ชาวบ้านไปก่อไฟเผาหน่อไม้ภายในถ้ำ ทำให้ควันไฟไปโลมผนังถ้ำ ภาพท่ีเช่ือว่าเป็นฝีมือของมนุษย์สมัยหินจึงดู
เลือนลาง 
              3)  พระพุทธมณีมหามงคล เป็นพระประทานประจำอุโบสถวัดเจดีย์ ต้ังอยู่ในตัวอำเภอ              คอน
สาร ระยะทางห่างจากท่ีว่าการอำเภอประมาณ  1 กิโลเมตร พระพุทธมณีมหามงคลเป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยศิลา
แลงปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 8 ศอก เป็นพระเก่าแก่มาแต่โบราณ ซึ่งกรมศิลปากรได้ลงทะเบียนเป็น
โบราณวัตถุ เนื่องจากเป็นพระประธานท่ีหันหน้าไปทางทิศตะวันตก จึงทำให้วัดเจดีย์มีโบสถ์ หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันตกด้วย 
              4)  วัดพระธาตุแก้งกอย ต้ังอยู่ตำบลโนนคูณ  เป็นพระธาตุเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราว                    
คราวเดียวกับพระธาตุหนองสามหมื่น อำเภอภูเขียว  ท่ีต้ังของพระธาตุห่างจากอำเภอคอนสารไปทางถนน ร.พ.ช. 
สายคอนสาร-โคกสะอาด ระยะทางประมาณ  20  กิโลเมตร  
  
สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
              โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้แก ่
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 
 การเดินทางของนักเรียน  แบบไป – กลับ  
 การติดต่อส่ือสาร   โทรศัพท์  0-4481-0613 
    โทรสาร  0-4481-0613 
    Website  :  http://www.nkw-r.net 
    E-mail :  nkw_r@hotmail.com  
 
 
 

http://www.nkw-r.net/
mailto:nkw_r@hotmail.com
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ท่ีต้ังของสถานศึกษา 
              โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ต้ังอยู่ เลขท่ี 147 หมู่ท่ี 1 ตำบลโนนคูณ                       
อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  ขนาดพื้นท่ี  45  ไร่  3  งาน  48  ตารางวา   
 

แผนที่การเดินทางไปยังสถานศึกษา 

                                                                                                                                           

N 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รร.โนนคณูวิทยาคาร 

รชัมงัคลาภิเษก 

อ.ภูเขียว 

สพท.ชย. 2 

แยกหนองสองหอ้ง 

    แยก กม. 
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ไป อ.ชุมแพ 

ไป จ.ชยัภูมิ 

บ.โนนคณู 

บ.กุดโคลน 

วดัพระธาตแุกง้กอย 

ไป อ. คอนสาร 

บ.กุดจอก 

บ.หวัคสูระ 

เส
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ลดั
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อาคารสถานท่ี และส่ิงปลูกสร้าง 
 
ท่ี แบบของอาคาร พ.ศ. ท่ีก่อสร้าง จำนวนหน่วย 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

อาคารเรียนถาวรแบบ 108  
อาคารเรียนถาวรแบบ 216ล (ปรับปรุง 29) 
อาคารโรงฝึกงาน 102/27 
หอประชุมแบบ 100/27 
ห้องน้ำห้องส้วมมาตรฐานกรมฯ 6 ท่ี 
บ้านพักครูแบบ 105/25 
บ้านพักครูแบบ 203/27 
บ้านพักภารโรงแบบมาตรฐาน 
หอถังประปาแบบ 9/9 
อาคารช่ัวคราวแบบ ช 2108 
ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ 33 
อาคารช่ัวคราว  
อาคารโรงเล้ียงไก่ 
ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ท่ี/2549 
อาคารผลิตน้ำด่ืม โครงการสำรวจ  และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล 
อาคารโรงฝึกงาน 102/27 

2532 
2537 
2535 
2539 

2531,2536,2545 
2531 

2532,2533,2534 
2531,2537 

2535 
2531 

2531,2532,2534 
2530 
2535 
2553 
2553 
2562 

1 
1 
2 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
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2. ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

วัน/เดือน/ปี เกิด 
วุฒิ

ทางการ
ศึกษา 

วิชาเอก 

1 นายสุทธิพงษ์  สุทธิวรารัฐกานต์  ผู้อำนวยการ 112855 30 ส.ค. 2508 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
2 นางสุจิลา  เจริญขวัญ ครู คศ. 3 124388 5  พ.ย.2509 ษศ.ม. หลักสูตรและการสอนภาษาไทย 
3 นางศิริลักษณ์  บุญประคม ครู คศ. 3 112858 7  มิ.ย. 2512 ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์
4 นางชรินทร์ทิพย์ ยุทธเศรฐสิร ิ ครู คศ. 2 133280 6  ม.ค. 2517 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
5 นางวราภรณ์  ถนอมผล ครู คศ. 2 50500 17 ธ.ค. 2519 ศษ.บ. เคมี-ชีววิทยา 
6 นางพิลาสลักษณ์  จำรสัแนว ครู คศ. 3 124389 5 มิ.ย. 2517 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
7 นางรัศมี   สรสิทธ์ิ ครู คศ. 3 110633 5 ก.พ. 2518 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
8 นางนิจวรรณ  เกตขุนทด ครู คศ.3 113975 26 ม.ค. 2528 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
9 นางนวลจันทร์  เข็มทอง ครู คศ.2 112856 18 ก.ค.2528 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
10 นายมนัส  เกตขุนทด ครู คศ.3 5060 21 มี.ค. 2526 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
11 นางมัฑนา โชคเหมาะ ครู คศ.2 111234 24 พ.ย. 2528 ค.บ. คณิตศาสตร ์
12 นายวัชระ  โชคเหมาะ ครู คศ.2 398145 12 ก.พ.2527 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
13 นางปราณี   โฉมมงคล ครู คศ.1 5946 9  ก.พ. 2515 ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร ์
14 นางประภัสสร  ดวงวิญญาน ครู คศ.1 24613 15 พ.ย. 2527 ศศ.บ. ภาษาไทย 
15 นางสาวสุพัตรา  สู่หญ้านาง ครู คศ.1 49889 31 ธ.ค. 2530 ค.บ. คณิตศาสตร ์
16 นางนริศรา  เหล่าภักดี ครู คศ. 2 49944 30 ก.ค. 2528 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
17 นางกาญจนวดี  แสนสุข ครู คศ. 2 6141 8 ก.ย. 2526 กศ.ม. ชีววิทยา 
18 นางสาวนาถลดา พรมจะมร ครู คศ.1 11134 30 ก.ค. 2528 ค.บ. ภาษาไทย 
19 นายชัชวาล วันเลิศ ครู คศ.2 2645 20 เม.ย. 2531 กศ.ม. การสอนภาษาจีน 
20 นายฉัตรชัย รัชอินทร ์ ครู คศ.1 50253 15 พ.ค. 2529 ค.บ. เคมี 
21 นายเสวย กอบการดี ครู คศ.1 49889 31 ธ.ค. 2530 ค.บ. พลศึกษา 
22 นายพงษ์พัฒน์ วอทอง ครู คศ.1 110630 8 ก.พ.2532 ค.บ. ศศบ.พลศึกษา 
23 นายชาตรี  ยอดทองดี ครู คศ.1 50253 15 พ.ค. 2529 ค.บ. ฟิสิกษ์ 
24 นางสาววราภรณ์ วาริชกุด ครู คศ.1 11256 1 เม.ย 2534 ค.บ. คณิตศาสตร ์
25 นายพงศธร จันเจียวใช้ ครูผูช้่วย 106370 18 ม.ค. 2536 ศศ.บ. สังคมศึกษา 
26 นางสาวณัฐนันท์ นามแสง ครู คศ.1 309 26 ก.พ. 2532 ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
27 นางสาวทัศนีย์ บุญวิเศษ ครู คศ.1 3108 13 ก.ค. 2536 ค.บ. ฟิสิกส์ 



12 

 

จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามตำแหน่งและวุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง 
จำนวน ระดับการศึกษา หมาย

เหตุ ชาย หญิง รวม ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ผู้อำนวยการ 1 - 1 - 1 - 1  
รองผู้อำนวยการ - - - - - - -  
ครูชำนาญการพิเศษ 1 5 6 1 5 - 6  
ครูชำนาญการ 2 4 6 2 4 - 6  
ครู 5 8 13 11 2 - 13  
ครูผู้ช่วย 3 2 5 5 - - 5  

รวม 13 17 32 19 13 - 32  
 
 จำนวนพนักงานราชการและครูพิเศษจำแนกตามตำแหน่งและวุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง 
จำนวน ระดับการศึกษา หมาย

เหตุ ชาย หญิง รวม ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
พนักงานราชการ 2 1 3 3 - - 3  
ครูอัตราจ้าง 2 - 2 1 1 - 2  
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 - 1 1 - - 1  
ครูพิเศษ - - - - - - -  

รวม 5 1 6 5 1 - 6  
 
 ข้อมูลอัตรากำลังลูกจ้างประจำ 

28 ว่าท่ี ร.ต.มนตรี ขันศรีนวล ครูผูช้่วย 112860 7 มี.ค. 2535 ค.บ. คอมพิวเตอร์ 
29 นางสาวศิรัญญา ดุมชัย ครูผูช้่วย 4365 11 มิ.ย. 2535 ศศ.บ. ชีววิทยา 
30 นายเกียรติศักด์ิ  ศักด์ิภู่ ครูผูช้่วย 113973 5  ก.ย. 2537 กศ.บ. สังคมศึกษา 
31 นายแสงเทียน รอดแก้ว ครูผูช้่วย 50917 16 ก.ค. 2535 ค.บ. ศิลปะ 
32 นางสาวนิธิมา สุขษาเกตุ พนักงานราชการ 2089 29 พ.ย. 2532 ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทย 
33 นายพิชญ์ภูมิ รักษาชนม์ พนักงานราชการ 2087 25 ต.ค. 2531 ศศ.บ. ดนตรีสากล 
34 นายไกรวิทย์  เขตจัตุรัส พนักงานราชการ 317110 21 ก.ค.2533 ค.บ. สังคมศึกษา 
35 นายทศพล  แต้มชายสงค์ ครูอัตราจ้าง  18 ม.ค. 2536 ค.บ. คอมพิวเตอร์ 
36 นางจินดาพร กรรณมาลา ครูธุรการ  20 เม.ย. 2532 บธ.บ. การตลาด 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่งเลขท่ี ช่ือตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 
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3. ข้อมูลจำนวนนักเรียน 

ชั้น ชาย หญิง รวม 
ม. 1 51 54 105 
ม. 2 35 57 92 
ม. 3 51 61 112 

รวม ม.ต้น 137 172 309 
ม. 4 24 39 63 
ม. 5 50 40 90 
ม. 6 20 33 53 

รวม ม.ปลาย 94 93 187 
รวมทั้งสิ้น 231 265 515 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
       1.   นางจันทร์ศรี  สง่าแรง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
       2.   นายวรเทพ  พิมพา                 กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
       3.   นายสุพิศ  เจริญเกียรติ            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       4.   นายสุภาพ บุริมศักดิ์                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       5.   นายรอด  เจนไพร                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       6.   นายกิตติกา เจริญเกียรติ           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       7.   นายทองเจือ  คำยาง            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       8.   นางสีดารัตน์  จวบสมบัติ           กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง   
       9.   นางศิริลักษณ์  บุญประคม         กรรมการผู้แทนครู   
     10.   นายครรชิต  เจริญเกียรติ           กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า  
     11.   นายบุญนาค  งามประเสริฐ         กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน   
     12.   นายสำราญ  สุพรรณ              กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1 นายณัฐชัย  ทาแจ้ง 16214 ช่างสีช้ัน 4 ม.6  
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     13.   พระครูอมรศีลวิสุทธิ์       กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนา 

 อื่นในพื้นท่ี  

     14.   นายทองสุข  สีทาดี                  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนา 

 อื่นในพื้นท่ี 

     15.  นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์     กรรมการและเลขานุการ 
 

การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
 การบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
วิเคราะห์ภารกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา เพื่อนำไปกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ใน
การจัดการศึกษาและคำนึงถึงบริบทท่ีสำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
 1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
 
1. มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
     มาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2561  มจี านวน 3 มาตรฐาน  ไดแ้ก่ 
      มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผูเ้รยีน 
   1.1  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
   1.2  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
     มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
     มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
แต่ละมาตรฐานมรีายละเอยีด  ดงันี้ 
             มาตรฐานท่ี  1  คณุภาพของผู้เรียน 
               1.1  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
            1)  มคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สาร และการคดิค านวณ 
            2)  มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่น 
  ความคดิเหน็ และแกปั้ญหา 
            3)  มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม 
            4)  มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
            5)  มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
            6)  มคีวามรู ้ ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ตี่องานอาชพี 
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              1.2  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 
           1)  การมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
           2)  ความภมูใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย 
           3)  การยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
           4)  สขุภาวะทางร่างกาย และจติสงัคม 
              มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 
                   2.1  มเีป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน 
                   2.2  มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา 
                   2.3  ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสตูรสถานศกึษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
                    2.4  พฒันาครูและบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 
                    2.5  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อตอ่การจดัการเรยีนรูอ้ย่างมี
คุณภาพ 
                    2.6  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการ
เรยีนรู ้
             มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
                    3.1  จดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชวีติได ้
                    3.2  ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้ 
                    3.3  มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก 
                    3.4  ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน 
 

2.สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT)ของโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก มีภารกิจในการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากการศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผล

กระทบต่อการพัฒนาการศึกษา ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้

เทคนิค SWOT Analysis ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
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ด้าน 
ปัจจัยที่มีอิทธิพล 

+โอกาส - อุปสรรค 
1.ด้านสังคมวัฒนธรรม 
(Social Culture : S) 

1. ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกนั
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นส่งผลให้นักเรียนมีแหล่งการศึกษา 
และทำให้นักเรียนมีแบบอย่างท่ีดี 
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นความสำคัญด้าน
การศึกษาและให้การส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียนด้านการศึกษาเป็นอย่างดี 
3.โรงเรียนได้รับการยอมรับ จากภาครัฐ
และเอกชน โดยให้การสนับสนุนกิจกรรม
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

1.ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้
ความเข้าใจในการเรียนการสอนและ
ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าท่ีควร
เนื่องจากต้องทำงาน 
2.โรงเรียนอยู่ในแหล่งชุมชนท่ีมี
ภาวะเส่ียง 
 

2. ด้านเทคโนโลยี 
(Technological : T ) 

1.ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต) ทำให้นักเรียน
มีแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีหลากหลายท้ัง
สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนท่ีอยู่
ใกล้โรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนเกิดความ
รอบรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2.การให้บริการส่ือเทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ เพื่อการสืบค้นข้อมูลแก่ครู นักเรียน 

1.ชุมชนขาดการควบคุมการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยี เช่น ร้าน
อินเตอร์เน็ต เกมส์ ทำให้นักเรียน
บางส่วนนำส่ือเทคโนโลยีไปใช้
ในทางท่ีผิด 
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สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
ในกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว 
 
 
 

ด้าน 
ปัจจัยที่มีอิทธิพล 

+โอกาส - อุปสรรค 
3. ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic Factors : E ) 

1.โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐ  เอกชนและ
องค์กรท้องถิ่นในชุมชนส่งผลให้การจัด
การศึกษาของโรงเรียนพฒันามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
2.เศรษฐกิจในชุมชนอยู่ในระดับดีเอื้อ
ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน 
 

1.ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้
ผู้ปกครองจำนวนหนึ่งไม่สามารถ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนได้ 
 

4. ด้านการเมืองและ
กฎหมาย 
(Political and Legal ) 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2545และกฎหมายการศึกษา 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็น
ความสำคัญของการศึกษา 
3. รัฐบาลให้การส่งเสริมและสนับสนุน
นักเรียนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาและมี
นโยบายท่ีช่วยเหลือทางด้านการศึกษา 
 

1.นโยบายของรัฐบาลท่ีเปล่ียนแปลง
บ่อย ทำให้การการดำเนินงานต้อง
ปรับเปล่ียนตามรัฐบาลจึงขาดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนา 
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2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S 4M) 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกนั้นปรากฎว่า
สภาพแวดล้อมมีจุดอ่อนและจุดแข็ง ดังนี้ คือ 
 

ด้าน 
ปัจจัยที่มีอิทธิพล 

+ จุดแข็ง - จุดอ่อน 
1. โครงสร้างและนโยบาย 
( Structure : S1) 

1. โรงเรียนมีการกำหนดนโยบาย ได้
ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและ
สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง 
2. นโยบายของโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้
มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ 
3. การจัดบรรยากาศในช้ันเรียน  มีส่ือ
เทคโนโลยีช่วยในการสอน เพียงพอต่อการ
เรียนการสอนของครูและผู้เรียน 
 

1. โครงสร้างการบริหารงานของ
โรงเรียนเป็นอุปสรรค ต่อการทำงาน
ของบุคลากรในโรงเรียน 
2. คณะกรรมการสถานศึกษา 
สมาคมครู ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการกำหนดนโยบาย และไม่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน  
 

2. ด้านผลผลิตและบริการ 
( Service : S2) 

1. หลักสูตรสถานศึกษาและมีสาระ
เพิ่มเติมอย่างหลากหลายตามความ
ต้องการของนักเรียน 
2. มีการสนับสนุนระดมทุนการศึกษา 
3. โรงเรียนมีเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้น 
 

1. นักเรียนยังขาดคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น ความรับผิดชอบ การ
รักษาสมบัติของโรงเรียน 
2. คะแนน o-net ต่ำ 

3. ด้านบุคคล 
(Man : M1) 

1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ตามหน้าท่ี และพร้อมรับความรู้ท่ีทันสมัย 

1. ครูขาดทักษะการใช้ส่ือการเรียน
การสอน นวัตกรรม และ
ภาษาต่างประเทศ 
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2.ครูเรียนจบระดับปริญญาตรีทุกคน และ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
3. ครูมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
4. บุคลากรทุกคนมีความตระหนักรู้คุณค่า
ขององค์กรเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

2. ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการ
สอนมาก  
 

ด้าน 
ปัจจัยที่มีอิทธิพล 

+ จุดแข็ง - จุดอ่อน 
4. ด้านประสิทธิภาพทางด้าน
การเงิน (Money : M2) 

1. ระดมทรัพยากรช่วยสนับสนุนด้านการ
พัฒนาการศึกษา และจัดกิจกรรมได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ปกครอง และองค์กรอื่น
เป็นอย่างดี 
2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 

1. ผู้บริหารมีอิสระในการบริหารเงิน 
ทำให ้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการแก้ปัญหาได้แต่ไม่ตรง
ความต้องการของครูและนักเรียน 
 

5. วัสดุอุปกรณ์ 
( Material : M3) 

1. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ 
2. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้
สายครอบคลุมท่ัวพื้นท่ีบริเวณโรงเรียน 
3. มีการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานท่ี 
อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลต่อบรรยากาศการ
เรียนการสอนท่ีดี 
 

1. ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมี
จำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวน
นักเรียน 
 

6.บริหารจัดการ 
(Management : M4) 

1. บุคลากรให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดีตามนโยบายของ
โรงเรียน 
2. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามี
ส่วนร่วม 

1. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีไม่
เป็นปัจจุบันและขาดประสิทธิภาพ 
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3. โรงเรียนมีการประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นในการพัฒนาโรงเรียนและ
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 
 

3. ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
    1. ปัจจัยภายนอก 
 

ปัจจัยภายนอก 
น้ำหนักคะแนน 
(คะแนนเต็ม 1) 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

+ โอกาส - อุปสรรค + โอกาส - อุปสรรค 
S 0.33 4.13 4.21 1.36 1.39 -0.03 
T 0.22 3.91 4.04 0.86 0.89 -0.03 
E 0.30 4.13 3.67 1.24 1.10 0.14 
P 0.13 4.90 3.99 0.64 0.52 0.12 

ค่าเฉล่ียคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
(STEP) 

4.10 3.90 
0.20 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 0.10 
 

2. ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายใน 
น้ำหนักคะแนน 
(คะแนนเต็ม 1) 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

+ จุดแข็ง - จุดอ่อน + จุดแข็ง - จุดอ่อน 
S1 0.20 3.55 3.77 0.71 0.75 -0.04 
S2 0.14 4.12 4.27 0.58 0.60 -0.02 
M1 0.16 3.93 3.81 0.63 0.61 0.02 
M2 0.12 3.83 3.75 0.46 0.45 0.01 
M3 0.10 3.78 3.89 0.38 0.39 -0.01 
M4 0.28 3.77 3.51 1.06 0.98 0.07 

ค่าเฉล่ียคะแนน 3.81 3.79 
0.02 

สรุป 0.01 
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แผนภูมิสรุปการประเมินสถานภาพสถานศึกษา 

 

การแปลความหมายกราฟแสดงสถานภาพของสถานศึกษา 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โรงเรียนได้เลือกกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาดังนี้คือ 

STARS Question Marks

5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 -5

CASH COWS DOGS

S W
-1

-2

-3

2

-4

-5

T

1

O
5

4

3

  56
  58

4.02

-  58

  92

-  52
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SO Strategies เป็นสถานการณ์ท่ีบ่งบอกว่าหน่วยงานโดยรวมส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาส

และมีปัจจัยภายในท่ีแข็งเป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมสูง หน่วยงานมีสถานภาพเป็น Star จึงกำหนดกลยุทธ์เชิงรุก 
 กลยุทธ์เชิงรุก คือ องค์กรอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีโอกาส และมีจุดแข็งมาก ส่งผลให้สามารถพัฒนาองค์กร 
โดยการเพิ่มโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  
 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่าโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกมีสมรรถนะภายในท่ีเข็ม

แข็งท่ีเอื้อต่อการดำเนินการ กำหนดกลยุทธ์เพื่อการขยายงานและสร้างความเจริญเติบโต 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
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ส่วนท่ี 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

แผนกลยุทธ์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 

วิสัยทัศน์ 

ภายในปี 2566  โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล 

                พันธกิจ  ( mission ) 

    1. พัฒนาหลักสูตรตรงตามมาตรฐานสากล และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    2. พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  และมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    3. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 

    4. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA 

    5. พัฒนาส่ือ แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยี 

    6. พัฒนาเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

    7. สนับสนุนการบริหารการจัดการในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ “รัชมังคลาภิเษก” 
 

เป้าประสงค ์

    1. มีหลักสูตรตรงตามมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล  และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    3. มีครูมืออาชีพ 

    4. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA 

    5. มีแหล่งเรียนรู้ ส่ือ และเทคโนโลยี ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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    6. มีเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

    7. ร่วมมือภายในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ “รัชมังคลาภิเษก”   

 

           

 

กลยุทธ์โรงเรียน 

             1.พัฒนาหลักสูตรตรงตามมาตรฐานสากล 

             2. พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

             3.พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ 

             4. พัฒนาสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
             5.พัฒนาการบริหารตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA    

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

                                                “คิดดี  พูดดี  ทำดี” 

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

                       “ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

วัฒนธรรมองค์กร 

เป็นชมุชนแห่งการเรียนรู ้(PLC) อยู่อยา่งพอเพียง 

ผลผลิตของสถานศึกษา 

                ผลผลิตท่ี 1 นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ  ท่ีจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 
               ผลผลิตท่ี 2 นักเรียนท่ีจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายความสำเร็จ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายความสำเร็จ 

1.นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1. .ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 

1. นักเรียน ผ่านการประเมินลักษณะอันพงึ
ประสงค์ร้อยละ 100 

2. นักเรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ส่ือสารได้ 2 ภาษา ก้าวหน้าทางความคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์มีจิตอาสา และพัฒนาสังคม 
 

1. ระดับคะแนนเฉล่ีย (GPA) ของสถานศึกษาและ
ค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O - 
Net) 
2.ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรู้ และทักษะในการ
ส่ือสารได้ 2 ภาษาคือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีนเพื่อเข้าสู่สากล 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีม ีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม และพัฒนาสังคม 
 

1. ระดับคะแนนเฉล่ีย (GPA) ของนักเรียนทุก
ระดับช้ันไม่น้อยกว่า 2.85 และค่าเฉล่ียของคะแนน
การทดสอบระดับชาติ ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ียระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยละ 4 
2. นักเรียนมีความรู้ และทักษะในการส่ือสารได้ 2 
ภาษาคือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
เพื่อเข้าสู่สากลร้อยละ 85 
3. ผู้เรียนมจิีตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม และ
พัฒนาสังคม ร้อยละร้อย 
 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นผู้นำ
ทางวิชาการ มีความเช่ียวชาญการวิจัย ผลิตและ
พัฒนาส่ือ นวัตถกรรมในการพฒันาผู้เรียน 
 

1. ร้อยละของครูท่ีครูมีการวัดและประเมินผลท่ี
มุ่งเน้นการพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
2. ร้อยละของครูที่มผีลงานวิจัย โครงงาน หนังสือ 

บทความ หรือเป็นวิทยากร 

1.ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
2.ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หนังสือ บทความ หรือ
เป็นวิทยากรร้อยละ 100 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายความสำเร็จ 

4.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความเป็น
มาตรฐานสากล ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 

1. ร้อยละของโรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายสู่มาตรฐานสากล 

2. ร้อยละของโรงเรียนจัดหลักสูตร ใหส้อดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียน 
 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายสู่มาตรฐานสากลร้อยละ 100 
2. โรงเรียนจัดหลักสูตร ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนร้อย
ละ 100 
 

5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามข้ันตอนเกณฑ์
รางวัลคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA)  พร้อมเสนอเข้า
รับการประเมินสถานศึกษา และผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

1.ร้อยละของโรงเรียนบริหารจัดการตามข้ันตอน
เกณฑ์รางวัลคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA) 
2.โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(OBECQA)  

1. โรงเรียนบริหารจัดการตามข้ันตอนเกณฑ์รางวัล
คุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(OBECQA)  ร้อยละ 100 
2. โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 
ในระดับดี 

6. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
เครือข่ายภายในจังหวัด ประเทศ และระดับ
นานาชาติ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ผลงานทางวิชาการสู่สากล 
 

1.ร้อยละของโรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม 

2. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท้ังหมดได้รับการประเมิน
ทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน 
PISA 

1.โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ร้อย

ละ 100 

2. โรงเรียนท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 100 

3. ร้อยละ 50 ของนักเรียนท้ังหมดท่ีเข้ารับการ
ประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
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    7. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มี
ความตระหนักในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวิถีปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
สมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ร้อยละขอของผู้เรียนท่ีได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมนุม 
สถาบันการศึกษา แหล่งวิทยากร สถาน
ประกอบการ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

 
 

1. นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร้อย
ละ 100 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 100 
3. โรงเรียนจัดทำและใช้หลักสูตรท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมนุม 
สถาบันการศึกษา แหล่งวิทยากร สถาน
ประกอบการ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ร้อยละ100 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรยีนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 

1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

 1.เป็นพลเมืองดีของชาติ 

 2.ธำรงไวซ้ึ่งความเป็นชาติไทย 

 3.ศรัทธา ยึดมั่น ปฏิบัติตามหลักของศาสนา 

 4.เคารพเทิดทูสถาบันพระมาหากษัตริย์ 

                 ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อท่ี 1 มีพฤติกรรมบ่งช้ีเช่น การยืนตรงเคารพธงชาติ ร้อง

เพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสนับสนุนความสามัคคี การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ี

ตนนับถือ เป็นแบบอย่างท่ีดีของศาสนิกชน มีส่วนร่วมหรือจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

หรือแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น 

2.ซ่ือสัตย์สุจริต 

 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

  1.ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองท้ังกาย วาจา ใจ 

  2.ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นท้ังกาย วาจา ใจ 

                 ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อท่ี 2 มีพฤติกรรมบ่งช้ีเช่น การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความ

ซื่อตรง ไม่ถือเอาส่ิงของผู้อื่น ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา และไม่หาประโยชน์ทางท่ีไมถูกต้อง เป็นต้น 

3.มีวินัย 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

 1.ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

                 ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อท่ี 3 มีพฤติกรรมบ่งช้ีเช่น การปฏิบัติตามข้อตกลง  

กฏเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ตรงต่อเวลาใน

การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 

4.ใฝ่เรียนรู้ 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

 1.ต้ังใจเรียน เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
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 2.แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้จ่างๆท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้ส่ืออย่าง

เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป้นองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

                 ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อท่ี 4 มีพฤติกรรมบ่งช้ีเช่น ต้ังใจเรียน เอาใจใส่พากเพียร

พยายามในการเรียนรู้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร 

แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน และเลือกใช้ได้อย่างเหมือนสม เป็นต้น 

5.อยู่อย่างพอเพียง 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

 1.ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

 2.มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

                 ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อท่ี 5 มีพฤติกรรมบ่งช้ีเช่น การใช้ทรัพย์สินของตนเองอย่าง

ประหยัด คุ้มค่า  ใช้ทรัพยาการของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ไม่ทำให้ผู้อื่น

เดือดร้อน วางแผนการเรียนการทำงาน และในชีวิตประจำวัน เป็นต้น  

6.มุ่งม่ันในการทำงาน 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

 1.ต้ังใจและรับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าท่ีการงาน 

 2.ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 

                 ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อท่ี 6 มีพฤติกรรมบ่งช้ีเช่น การเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี

ท่ีได้รับมอบหมาย ต้ังใจรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ ทุ่มเท อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคใน

การทำงาน และช่ืนชมผลงานด้วยความภูมิใจ เป็นต้น 

7.รักความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

 1.ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 

 2.เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 3.อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

                 ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อท่ี 7 มีพฤติกรรมบ่งช้ีเช่น แต่งกายและมีมารยาทงดงาม มี
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สัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีประคุณ ใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสม

ในชีวิตประจำวัน ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย เป็นต้น 

8.มีจิตสาธารณะ 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
 1.ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน 
 2.เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
                 ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อท่ี 8 มีพฤติกรรมบ่งช้ีเช่น อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย 
กำลังใจ แบ่งปันส่ิงของ ทรัพย์สิน และอื่นๆให้กับผู้อื่น เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และ
สังคม เป็นต้น 
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ส่วนที่ 3 
กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
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ส่วนท่ี 3 

กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 

 จากวิสัยทัศน์ที่ว่า “นักเรียนเป็นคนดี คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานสากล บนหลักปรัชญาของเศรษ

กิจพอเพียง”  โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จึงกำหนดกลยุทธ์เป็นกลยุทธ์โรงเรียนดำเนินการ

โดยนำเป้าหมายหมายมาจัดหมวดหมู่หรือกลุ่มมาตรรฐานการศึกษาของโรงเรียนดังนี้ 

  

กลยุทธ์โรงเรยีน 

     1 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                    

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  และห่างไกลยาเสพติด 

     2 พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
     3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
     4  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องมาตรฐานสากล 
     5  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
     6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน และความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  
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กรอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกปีการศึกษา 2562-2565 

กลยุทธ์ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
2562 2563 2564 2565 

1. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็น
ชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 

1.โรงเรียนจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความรู้คู่
คุณธรรม 

 
 

 

1. นักเรียน ผ่านการประเมินลักษณะอัน
พึงประสงค์  
 

 

100 100 100 100 
 
 
 

1. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็น
ชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 

2.โรงเรียนพฒันาและส่งเสริม
เครือข่ายเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

100 100 100 100 
 
 
 

1. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็น
ชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 

3. . ผู้เรียนมีคุณธรรม มีจิตสำนึก
ในความเป็นไทยมีทักษะชีวิตมี
ทักษะทางภาษา (Literracy) ทักษะ
การคำนวณ (Numberracy) และ
ทักษะการใช้เหตุผล (Reasoning 

Ability) มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวิถี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

100 100 100 100 
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กลยุทธ์ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
2562 2563 2564 2565 

2 พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 1. ระดับคะแนนเฉล่ีย (GPA) 
ของนักเรียนทุกระดับช้ันไม่
น้อยกว่า 2.85 และค่าเฉล่ีย
ของคะแนนการทดสอบ
ระดับชาติ ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อย
ละ 4 
 

1. ระดับคะแนนเฉล่ีย (GPA) ของ
สถานศึกษาและค่าเฉล่ียของ
คะแนนการทดสอบระดับชาติ (O 
- Net) 
 

80 81 82 83 

2 พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 2. นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะในการส่ือสารได้ 2 
ภาษาคือภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
เพื่อเข้าสู่สากล 
 

 2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรู้ 
และทักษะในการส่ือสารได้ 2 
ภาษาคือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีนเพื่อเข้าสู่สากล 
  

90 91 92 93 

2 พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 3. ผู้เรียนมจิีตอาสา 
รับผิดชอบต่อส่วนรวม และ
พัฒนาสังคม  

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี จิตอาสา 
รับผิดชอบต่อส่วนรวม และ
พัฒนาสังคม 

100 100 100 100 
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3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ 

1. ครูได้รับการพัฒนาให้
ออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยใช้
แนวทาง สอนให้น้อยลงให้
นักเรียนรู้มากขึ้น(Teach 
Less Learn More) สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
PBL เป็นหลักและมีวิธีการ
สอนท่ีหลากหลายมี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของครูท่ีมีผลงานวิจัย 
โครงงาน หนังสือ บทความ หรือ
เป็นวิทยากร 
 

100 100 100 100 

3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ 

2. ครูได้รับการพัฒนาให้
ออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยใช้
แนวทาง สอนให้น้อยลงให้ 

1. ร้อยละของครูท่ีมีผลงานวิจัย 
โครงงาน หนังสือ บทความ หรือ
เป็นวิทยากร 
 

100 100 100 100 

4  พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
มาตรฐานสากล 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายสู่
มาตรฐานสากลร้อยละ 100 
 

1. ร้อยละของโรงเรียนมีหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายสู่มาตรฐานสากล 

 

100 100 100 100 

4  พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
มาตรฐานสากล 

2. โรงเรียนจัดหลักสูตร ให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการ

2. ร้อยละของโรงเรียนจัดหลักสูตร ให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนา

100 100 100 100 
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พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนร้อย
ละ 100 

สมรรถนะผู้เรียน 

     5 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการ
ส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 

1.โรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่ง
การเรียนรู ้

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 

100 100 100 100 

5 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้และบริการส่งเสริม
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
 

2.โรงเรียนมีห้องสมุดแหล่ง
เรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ 
(Resource Center) ท่ีมี
สภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อ
ต่อการใช้บริการ มีส่ือท่ี
พอเพียงเหมาะสม ทันสมัย มี
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการอ่าน 
การเรียนรู้และการค้นคว้าท่ี
หลากหลาย 

2. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมี
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ 
(Resource center) ท่ีมีบริการ
ด้วยระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

100 100 100 100 

6  พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
หลักธรรมมาภิบาล เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ
ความร่วมมือกับองค์กรส่วน

1.โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม  
2. โรงเรียนท่ีมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนและการแนะแนวที่มี

1.ร้อยละของโรงเรียนมีการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

2. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีระบบ
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนและการแนะแนวที่มี

100 100 100 100 



37 

 
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ประสิทธิภาพ 

 
ประสิทธิภาพ 

 
6  พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
หลักธรรมมาภิบาล เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ
ความร่วมมือกับองค์กรส่วน
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา  
 

2. โรงเรียนท่ีมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

2. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีระบบ
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

100 100 100 100 

6  พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
หลักธรรมมาภิบาล เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ
ความร่วมมือกับองค์กรส่วน
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา  
 

3. โรงเรียนท่ีมีขนาดห้องเรียน
และอัตราส่วนครูต่อนักเรียน
และภาระงานของครูอยู่ใน
ระดับเหมาะสม 
 

3. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีขนาด
ห้องเรียนและอัตราส่วนครูต่อ
นักเรียนอยู่ในระดับเหมาะสม 
 
 

100 100 100 100 
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ส่วนที่ 4 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา 

โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
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ส่วนท่ี 4 

มาตรฐาน โครงการและกิจกรรม ตามกลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา 

โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
      โครงการและกิจกรรม 

ท่ี โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 ส่งเสรมิความสามารถในการอา่น 

การเขยีน การสื่อสาร และการคดิ
ค านวณ   

- ยอดนักอ่าน 
- สัปดาห์ห้องสมุด 
- สัปดาห์คณิตฯ 
- พัฒนานักเรียนท่ี
บกพร่องทางการเรียนรู ้
- ค่ายเด็กดีรักการอ่าน 

ครูปราณี 
ครูปราณี วราภรณ์ 
ครูมัฑณา 
ครูปราณี 
 
ครูสุจิลา 

2 ส่งเสรมิความสามารถในการคดิ
วเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ 
อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
และแกปั้ญหา   

- นำเสนอIS 
- พัฒนาความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์ 
- เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
สถานศึกษาพอเพียง 

ครูนิจวรรณ 
ครูสุพัตรา 
 
ครูพงศธร 

3  ส่งเสรมิความสามารถในการ
สรา้งนวตักรรม  

- นำเสนอIS 
- แข่งทักษะทางวิชาการ 

ครูนิจวรรณ 
ครูฉัตรชัย 

4 ส่งเสรมิความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร   

- ซื้อคอมพิวเตอร์ 
- พัฒนาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

ครูนริศรา 
ครูมนตรี 

5 พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
  

- พัฒนาหลักสูตรและ
การวิจัย 

ครูสุจิลา 

6  ส่งเสรมิความรู ้ ทกัษะพืน้ฐาน 
และเจตคตทิีด่ตี่องานอาชพี 

- กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ 
 

ครูวราภรณ์ วาริกุด 
 
 

7 ส่งเสรมิการมคีุณลกัษณะและ - อบรบคุณธรรม ครูมนัส 
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ค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษา
ก าหนด     

- โรงเรียนคุณธรรม 
- โรงเรียนสีขาววัน
ต่อต้านยาเสพติดและวัน
งดสูบบุหรี่โลก 
 
 

ครูศิรัญญา 
ครูพงษ์พัฒน ์

8 ส่งเสรมิความภมูใิจในทอ้งถิน่และ
ความเป็นไทย 

- วันสำคัญทางชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
- วันสุนทรภู่และ
ภาษาไทย 
- กิจกรรมไหว้ครู 

ครูพงศธร 
 
ครูประภัสสร 
 
ครูชาตรี 

9 ส่งเสรมิการยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนั
บนความแตกตา่งและหลากหลาย 

- ส่งเสริมประชาธิปไตย 
- อบรมผู้นำนักเรียน 
- โรงเรียนสุจริต 
- งานปฐมนิเทศ 

ครูพิชญ์ภูมิ 
ครูพงษ์พัฒน ์
ครูพงษ์พัฒน ์
ครูมนัส 
 

10 ส่งเสรมิสขุภาวะทางร่างกาย และ
จติสงัคม 

- กีฬาภายใน 
- กีฬาโซน 
- พัฒนากีฬาสู่ความเป็น
เลิศ 
- 5ส 
- จัดซื้อยา 
- ตรวจสุขภาพนักเรียน 
- วันเอดส์โลก 

ครูพงษ์พัฒน ์
ครูเสวย 
ครูเสวย 
 
ครูทศพล 
ครูชัชวาล 
ครูชัชวาล 
ครูทศพล 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
      โครงการและกิจกรรม 

ท่ี โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 มุ่งสู่เป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธ

กจิทีส่ถานศกึษาก าหนด  
- พัฒนาห้องสมุด 
- ก้าวย่างอย่างเข้าใจ 
- ขับเคล่ือนหลักปรัชญา
สู่สถานศึกษา 
- เตรียมความพร้อม
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
- ค่ายรัชมังคลาภิเษก 

ครูปราณี 
ครูสุจิลา 
ครูพงศธร 
 
 
ครูวราภรณ์ ถนอมผล 
ครูพงศธร 

2  พฒันาระบบบรหิารจดัการ
คุณภาพของสถานศกึษา 

- พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา 
- งานประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
- พัฒณากลุ่ม
งบประมาณ 
- พัฒนากลุ่มบุคคล 
- พัฒนากลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
- พัฒนางานการเงนิ 

ครูพงศธร 
 
ครูนิจวรรณ 
 
ครูรัศมี 
 
ครูศิริลักษณ์ 
ครูมนัส 
 
ครูทัศนีย์ 

  - พัฒนางานพัสดุ 
- พัฒนางานแผนงาน 
- พัฒนางานบัญช ี
- ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ครูกาญจนวดี 
ครูวัชระ 
ครูณัฐนันท์ 
ครูนิธิมา 

3 ส่งเสรมิการด าเนินงานพฒันา
วชิาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบ
ดา้นตามหลกัสตูรสถานศกึษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- พัฒนางานวิชาการ 
- พัฒนาทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
- กิจกรรมลูกเสือเนตร

ครูวราภรณ์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 
ครูนวลจันทร์ 
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นารี 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- ค่ายห้องเรียนพิเศษ 
- ทัศนศึกษาห้องเรียน
พิเศษ 
- รับนักเรียน 
- จ้างบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
ครูนวลจันทร์ 
ครูวราภรณ์ วาริกุด 
ครูวราภรณ์ วาริกุด 
 
ครูนิจวรรณ 
ครูชรินทร์ทิพย์ 

4 พฒันาครูและบุคลากรใหม้คีวาม
เชีย่วชาญทางวชิาชพี 

- พัฒนาครูและบุคลากร 
- สารบรรณโรงเรียน 
- สัมมนาวิชาการ 

ครูประภัสสร 
ครูจินดาพร 
ครูพงศธร 

5 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
และสงัคมทีเ่อื้อต่อการจดัการ
เรยีนรูอ้ยา่งมคีุณภาพ 

- พัฒนางานอาคาร
สถานท่ี 
- พัฒนาโรงอาหาร 
- จ้างนัการภารโรง 
- งานซ่อมรถโรงเรียน 

ครูชาตรี 
 
ครูชัชวาล 
ครูชรินทร์ทิพย์ 
ครูมนตรี 

6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการ
และการจดัการเรยีนรู ้
 

- พัฒนาเครื่อข่าย
คอมพิวเตอร์ 
- ซ่อมคอมพิวเตอร์
ห้องสมุด 

ครูมนตรี 
 
ครูปราณี 
และครูวราภรณ์ วาริกุด 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
    โครงการ และกิจกรรม 

ท่ี โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 ส่งเสรมิการจดัการเรยีนรูผ้่าน

กระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้น
ชวีติได ้  

- ค่าย NKWR 
camp 
- งาน open house 
- สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
- สัปดาห์
คณิตศาสตร์ 
- พัฒนาวงโยธวาธิต 
- วันคริตมาส 
- งานปัจฉิมนิเนศ 

ครูนวลจันทร์ 
 
ครูฉัตรชัย 
ครูศิรัญญา 
 
ครูมัฑณา 
 
ครูพิชญ์ภูมิ 
ครูนวลจันทร์ 
ครูมนัส 

2 ส่งเสรมิการใชส้ื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อื้อ
ต่อการเรยีนรู ้

- ซื้อวารสารและ
หนังสือพิมพ ์
- ซื้อคอมพิวเตอร์ 
-ซ่อมคอมพิวเตอร์ 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ 
- งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
- งานโสตทัศนศึกษา 

ครูปราณี 
 
ครูนริศรา 
ครูมนตรี 
ครูพิลาสลักษณ์ 
 
 
 
ครูนริศรา 
 
ครูชาตรี 

3 ส่งเสรมิการบรหิารจดัการชัน้
เรยีนเชงิบวก 

- พัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ 
- งานนิเทศภายใน 

ครูนิจวรรณ 
 
ครูสุจิลา 

4 ส่งเสรมิการตรวจสอบและ
ประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน 

- พัฒนางาน
ทะเบียน 
- พัฒนางานวัดผล

ครูสุพัตรา 
 
ครูวราภรณ์  
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ประเมินผลและ
ทดสอบPISA 
- เตรียมความพร้อม
โอเน็ต 

 
 
ครูวราภรณ์  
 

5 ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละ
ใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันา
และปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู ้

- ค่ายปรับพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรม PLC 
- ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- ประชุมผู้ปกครอง 
 

ครูนิจวรรณ 
 
ครูทุกท่าน 
ครูพิลาสลักษณ์ 
 
ครูเสวย 

 
 

เพื่อการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก เป็นไปตามแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีวางไว้จึงได้กำหนดโครงการ และกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียนดังนี ้

 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

มาตรฐาน 
และโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 1  มาตรฐานที่ 1 
โครงการที 8 

 
 

โครงการที 9 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบคิดอย่างสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ 
 

 
87 
 
 

87 

 
92 
 
 

92 

 
97 
 
 

97 

 
100 

 
 

100 

 
ครนิูจวรรณ 

 
 

 
ครูมัฑณา 
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กลยุทธ์ที่ 2 โครงการที 3 ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะท่ี

ดีและมีสุนทรียภาพ 
96 98 99 100 ครเูสวย 

 

โครงการที 4 ร้อยละของผู้เรีนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์ 

96 98 99 100 ครพูงศธร 
 

โครงการที 6 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะใน
การทำงาน รักการทำงาน 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 

87 92 97 100 ครูพงษ์พัฒน ์

กลยุทธ์ที่ 3 10 ร้อยละของโรงเรียนจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

87 92 97 100 ครูสุจิลา 

11 ร้อยละของโรงเรียนพัฒนา
สภาพแวดล้อมและบริการท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

87 92 97 100 ครูชาตรี 

กลยุทธ์ที่ 4 7 ร้อยละของครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

87 92 97 100 ครูศิริลักษณ์ 

13 ร้อยละของโรงเรียนส่งเสริม 
สนับสนุนเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้
 
 
 
 
 

87 92 97 100 ครูมนัส 
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กลยุทธ์ที่ 5 8 ร้อยละของผู้บริหาร

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

87 92 97 100 ครพูงศธร 

 

9 ร้อยละของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครอง 
และชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่าง
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

87 92 97 100 ครูเสวย 

12 ร้อยละของโรงเรียนส่งเสริม
การประกันคุณภาพภายใน
ตามกำหนดในกฎกระทรวง 

97 98 99 100 ครูนิจวรรณ 

14 ร้อยละของโรงเรียนพัฒนาได้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นท่ีกำหนด 

87 92 97 100 ครูสุจิลา 

15 ร้อยละของโรงเรียนจัด
กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 

87 92 97 100 ครูวราภรณ์ 

6 15 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษาพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น 
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ส่วนที่ 5 

การบริหารแผนสู่การปฏบิัติ 
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ส่วนที่ 5 

การบริหารแผนสู่การปฏบิัติ 
 บทบาทของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้การจัดการศึกษา

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดังนี้ 

 1. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1. ด้านวิชาการ 

      1.1 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลกัสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ      

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ  ความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถ่ิน 

 1.2 ให้ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการ

เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 1.3 รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ   การจัดระบบและการดำเนินการตามระบบ   

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 2. ด้านงบประมาณ 

         2.1 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ  จัดต้ัง และการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 

   2.2 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการ       ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา หรือปฏิบัติหน้าท่ีอื่น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนด 

 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 

         3.1 ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้

เป็นอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา       ขั้นพื้นฐาน 

 4. ด้านการบริหารทั่วไป 

    4.1 ให้ความเห็น เสนอแนะและให้คำปรึกษาในการจัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 
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   4.2 รับทราบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

กิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำส่ัง ตลอดจนนโยบาย    และ

แผนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน    คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงาน   เขตพื้นท่ี

การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และรายงานสำนักงานเขตพื้นท่ี      การศึกษาเมื่อ

สถานศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำส่ัง ตลอดจนนโยบาย   และแผนของ

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน   คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงาน  เขตพื้นท่ีการศึกษา 

และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

 4.3 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ประสาน      ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษารวมท้ังปกครองดูแลบำรุงรักษา      ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 

ตามท่ีกฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนด 

  4.4 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและให้         คำปรึกษาในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ           

แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ       ของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

ฯลฯ  กำหนด 

 4.5 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้         คำปรึกษาในการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน

และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 

2. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

    2.1  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นผู้บริหารสูงสุด สถานศึกษา  มีหน้าท่ี และความรับผิดชอบบังคับ

บัญชาบุคลากรในสถานศึกษา  บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม กำกับ 

ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหาร งานบุคคล  

การบริหารท่ัวไป งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คือ 

1. บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา  มีอำนาจหน้าท่ีบริหารกิจการของ 
สถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการ 
ของสถานศึกษา 
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3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพฒันา 

ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 

4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายท้ังในระบบ  
นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6. บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 
7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งต้ังการส่งเสริม 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  วินัย   การรักษาวินัย  การดำเนินการทางวินัย   การออกจากราชการ  

การอุทธรณ์ และร้องทุกข์ 

8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
10. ระสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากร 

เพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน 

11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
13. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการท่ัวไป รวมทั้งท่ีได้รับมอบอำนาจ 

สัญญาในราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาได้รับ ตามท่ีได้รับมอบอำนาจ 

14. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 
2.2  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   มีหน้าท่ี  และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการ 

สถานศึกษา  โดยปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษาในการช่วยบริหารกิจกรรมของ

สถานศึกษา  การวางแผนปฏิบัติงาน  การควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  งบประมาณ การ

บริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไปและงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติงานจากผู้อำนวยการ

สถานศึกษา โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้ คือ 
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1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนโยบายและ 

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา 
3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพฒันาส่ือ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 

4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายท้ังในระบบ นอก 
ระบบ และตามอัธยาศัย 

5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น ๆ 
7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งต้ังการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน วินัย  การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 

8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและ 

ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน 

                 11.  จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 

                 12.  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

                 13.  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน 

   3.1 ครูผู้ช่วย  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริม 
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การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาและมีหน้าท่ีในการเตรียมความพร้อมและพัฒนา

อย่างเข้มก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งครู และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติดังนี้ 

คือ 

        1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี

หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 2.  จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

         3.  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 

         4.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

         5.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  3.2  ครู มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา

ผู้เรียน  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 

บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ  

และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติดังนี้ คือ 

          1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                    2. จัดอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ 
                    3.  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
                    4.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
                    5.  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอยการเพื่อนร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
                    6.  ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                    7.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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                    8.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  3.3 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าท่ี และความรับผู้รับผิดชอบ 
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติ 
       4. ผู้ปกครองและชุมชน 

1. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

2. ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

3. เสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนางานของสถานศึกษา 

4. ดูแล เอาใจใส่นักเรียน นักศึกษาในปกครองในด้านการเรียน และความประพฤติ 

5. เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถานศึกษา 

6. ร่วมพัฒนาปรับปรุงเพื่อการประกนัคุณภาพของสถานศึกษา 
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คำสั่งโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 

ท่ี     / 2562 
เรื่อง  แต่งต้ังครูปฏิบัติหน้าท่ีจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2563 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2562-2565 

................................................ 
 ด้วยโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร  รัชมังคลาภิเษก  กำหนดให้มีการจัดการประชุมปฏิบัติการ  การจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563   ขึ้นในวันศุกรท่ี์  4  ตุลาคม  2562  ณ ห้องพระธาตุแก้งกอย  
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก  จึงอาศัยอำนาจตามคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  ท่ี 1/2546  เรื่อง  ให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการสถานศึกษา  ลงวันท่ี  7 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2546  และ มาตรา  39  แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  จึงแต่งต้ังครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติหน้าท่ี  ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 1.นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์   ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

2.นางสุจิลา  เจริญขวัญ             ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 
 3.นางศิริลักษณ์  บุญประคม ครู คศ.3    กรรมการ   
 4.นางรัศมี  สรสิทธิ์           ครู คศ.3    กรรมการ 
 5.นายมนัส เกตขุนทด  ครู คศ.3    กรรมการ 
 6.นายวัชระ  โชคเหมาะ  ครู คศ.2              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของคณะกรรมการ 
 
2. คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 
 1. นางรัศมี  สรสิทธิ์  ครู คศ.3    ประธานกรรมการ 
 2. นางกาญจนวดี แสนสุข  ครู คศ.2    กรรมการ 
 3. นางณัฐนันท์ นามแสง       ครู คศ.1     กรรมการ 
 4. นางสาวทัศนีย์  บุญวิเศษ ครู คศ.1     กรรมการ 
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 5. ว่าท่ีร้อยตรีมนตรี ขันศรีนวล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 6. นายแสงเทียน  รอดแก้ว  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 7. นายเกียรติศักดิ์   ศักดิ์ภู่ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 8. นายวัชระ  โชคเหมาะ  ครู คศ.2                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดำเนินงานและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 

 

3. คณะกรรมการพิจารณาหลอมแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563  ประกอบด้วย 
 1. นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์  ผู้อำนวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 2. นางสุจิลา  เจริญขวัญ   ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 
 3. นางศิริลักษณ์  บุญประคม  ครู คศ.3    กรรมการ 
 4. นางรัศมี  สรสิทธิ์   ครู คศ.3    กรรมการ 
 5. นายมนัส เกตขุนทด            ครู คศ.3    กรรมการ    
 6. นางชรินทร์ทิพย์ เศรษฐสิริ ครู คศ.2              กรรมการ 
 7. นางพิลาสลักษณ์  จำรัสแนว ครู คศ.3              กรรมการ 
 8.นางวราภรณ์  ถนอมผล  ครู คศ.2              กรรมการ 
 9.นางกาญจนวดี แสนสุข  ครู คศ.2              กรรมการ 
 10.นางนิจวรรณ  เกตขุนทด ครู คศ.3              กรรมการ 
 11.นางมัฑณา  โชคเหมาะ ครู คศ.2              กรรมการ 
 12.นางนวลจันทร์  เข็มทอง ครู คศ.2              กรรมการ 
 13.นางสาวนาถลดา ปลายบน ครู คศ.2              กรรมการ 
          14. นางนริศรา  เหล่าภักดี          คร ูคศ.2                                         กรรมการ 
          15. นายชัชวาลย์  วันเลิศ            ครู คศ.2                                         กรรมการ 
 16.นางณัฐนันท์ นามแสง  ครู คศ.1                       กรรมการ 
 17.นางประภัสสร  ดวงวิญญาน  ครู คศ. 1            กรรมการ 

18.นางสาวสุพัตรา  สู่หญ้านาง ครู คศ.1             กรรมการ 
 19.นางปราณี   โฉมมงคล  ครู คศ.1             กรรมการ 
 20.นายพงศธร  จันเจียวใช้ ครู คศ.1            กรรมการ 
 21.นายฉัตรชัย  รัชอินทร์  ครู คศ.1            กรรมการ 
 22.นายพงษ์พฒัน์  วอทอง ครู คศ.1            กรรมการ  
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 23. นายชาตรี  ยอดทองดี  ครู คศ.1            กรรมการ 

         24. นายเสวย  กอบการดี           ครู คศ.1                    กรรมการ 

         25. นางสาววราภรณ์  วาริกุด      ครู คศ.1                    กรรมการ 

         26. นางสาวทัศนีย์  บุญวิเศษ      ครู คศ.1             กรรมการ 

         27. นางสาวศิรัญญา  ดุมชัย        ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
         28. ว่าท่ีร้อยตรีมนตรี ขันศรีนวล   ครูผู้ช่วย           กรรมการ 

 29. นายแสงเทียน  รอดแก้ว  ครูผู้ช่วย            กรรมการ 
 30. นายเกียรติศักดิ์   ศักดิ์ภู่ ครูผู้ช่วย            กรรมการ 
          31.นางสาวนิธิมา  สุขษาเกตุ พนักงานราชการ           กรรมการ 
 
 
 
 32.นายพิชญ์ภูมิ  รักษาชนม์ พนักงานราชการ           กรรมการ 
 33.นายทศพล แต้มชายสงค์ ครูอัตราจ้าง          กรรมการ 
           34. นายไกรวิทย์  เขตจัตุรัส        ครูอัตราจ้าง          กรรมการ 
          35. นางจินดาพร กรรณนารา   เจ้าหน้าท่ีธุรการ                กรรมการ 
          36. นายวัชระ  โชคเหมาะ  ครู คศ.2                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ร่วมพิจารณา  หลอมแผนปฏิบัติการโรงเรียน  ประจำปีงบประมาณ 2563  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
5. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์   ประกอบด้วย 
 1. ว่าท่ีร้อยตรีมนตรี ขันศรีนวล       ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
 2. นายเกียรติศักดิ์   ศักดิ์ภู่   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
มีหน้าที่  จัดระบบเสียงและเครื่องเสียง  บันทึกภาพกิจกรรมตลอดการประชุม 
 
6. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  ประกอบด้วย 
 1. นายมนัส  เกตุขุนทด  ครู คศ.3       ประธานกรรมการ 
 2. นายชาตรี  ยอดทองดี  ครู คศ.1    กรรมการ 
          3.   นายพงษ์พัฒน์  วอทอง ครู คศ.1                                กรรมการ  
 4. นายแสงเทียน  รอดแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 5. ว่าท่ีร้อยตรีมนตรี ขันศรีนวล    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
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 6. นายเกียรติศักดิ์   ศักดิ์ภู่ ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
 7. นายพิชญ์ภูมิ  รักษาชนม์ พนักงานราชการ   กรรมการ  

8. นายทศพล  แต้มชายสงค์ ครู อัตราจ้าง   กรรมการ 
9. นายวัชระ  โชคเหมาะ  ครู คศ.2    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดสถานท่ีประชุมห้องโสตทัศนศึกษา  จัดโต๊ะหมู่บูชา  พร้อมท้ังอุปกรณ์ประกอบ 
 
7. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  ประกอบด้วย 
 1.นางศิริลักษณ์ บุญประคม ครู คศ.3    ประธานกรรมการ 
 2.นางประภัสสร  ดวงวิญญาน ครู คศ. 1      กรรมการ 
 3.นางสาวนิธิมา  สุขษาเกตุ พนักงานราชการ      กรรมการ 
 4.นางจินดาพร กรรณนารา         เจ้าหน้าท่ีธุรการ            กรรมการ 
 5.นางณัฐนันท์ นามแสง  ครู คศ.1               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียมและประสานเรื่องอาหาร  เครื่องด่ืมระหว่างประชุม 
 
 
 
8. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  ประกอบด้วย 
 1. นางรัศมี  สรสิทธิ์  ครู คศ.3    ประธานกรรมการ 
          2. นางกาญจนวดี แสนสุข  ครู คศ.2        กรรมการ 
          3. นางณัฐนันท์ นามแสง  ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
 4. นางสาวทัศนีย์  บุญวิเศษ ครูผู้ช่วย                 กรรมการ 
          5. นายวัชระ  โชคเหมาะ  ครู คศ.2   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ       
มีหน้าที่  ทำการเบิกจ่ายเงินเพื่อใช้ในการจัดประชุม 
9.คณะกรรมการประเมินผล  ประกอบด้วย 
          1. นางรัศมี  สรสิทธิ์  ครู คศ.3    ประธานกรรมการ 
          2. นางกาญจนวดี แสนสุข  ครู คศ.2    กรรมการ 
          3. นางณัฐนันท์ นามแสง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ    
          4. นางสาวทัศนีย์ บุญวิเศษ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
          5. นายวัชระ  โชคเหมาะ  ครู คศ.2   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ       
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มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสารประเมินผลการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน  หากมีปัญหาใด ๆ ให้
รายงานโรงเรียนทราบเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ส่ัง ณ  วันท่ี  3  ตุลาคม พ.ศ. 2562 

                                                 

 
( นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์  ) 

               ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร  รัชมังคลาภิเษก   
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2562-2565 

ของโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก 

 

  

  ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกครั้งท่ี 

1/2562  เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562  ได้พิจารณาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2562-

2565  ของโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษา ปีงบประมาณ  2562-2565  ได้ 

 

 

       ลงช่ือ    

                         ( นางจันทร์ศรี  สง่าแรง ) 

       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  

                       โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
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