
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
การให้ความเห็นชอบ 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ( พ.ศ.2561 - 2564 ) 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
  ตามท่ีโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา                     
( พ.ศ.2561 - 2564 ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 และได้น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา ( พ.ศ.2561 - 2564 ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ได้ 
 
 
      (ลงช่ือ)…………………………………………………….. 
                     ( นายสนิท  วงศ์แสงตา ) 
                           ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                                                                           โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าน า 
 

  ตามบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   
พ.ศ.2546 ก าหนดว่าการบริหารราชการจะต้องวางแผนโดยก าหนดระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงานงบประมาณ 
เปูาหมาย และตัวชี้วัด จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ี ให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร
อย่างสม่ าเสมอ และให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนด ซึ่งโรงเรียนเป็นส่วนราชการตามบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมีรายละเอียดภารกิจท่ีต้องปฏิบัติ
ก าหนดไว้ในประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาของเลขาธิการและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2550 พร้อมขั้นตอนการปฏิบัติการจัดท า
และการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาประกอบกับกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 2561 ได้ก าหนดให้โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา โรงเรียนโนนสูงพิทยาคารจึงจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ( พ.ศ. 2561-2564 ) นี้ขึ้น  
 เนื่องจากในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร มีการเปล่ียนแปลง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา และบุคลากรบางส่วน อีกท้ังจ านวนบุคลากรท่ีลดลงเนื่องจากการเกษียณอายุราชการและ
ไม่ได้รับการจัดสรรอัตราก าลังทดแทนอย่างทันท่วงที อีกท้ังทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลง ท้ัง
จากนโยบายต้นสังกัดและบริบทของโรงเรียน ได้แก่การเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการเสริมสร้าง
เยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี ( UD New Generations ) และโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ( 1 ต าบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ ) อีกท้ังการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของชุมชน เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี จึงท าให้
ต้องมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับทิศทางดังกล่าว 
 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคารจึงได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
และได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงมาเป็นแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ( พ.ศ. 2561-2564 )  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจและตามความต้องการของ
ผู้ปกครองและชุมชน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแล้ว  ขอขอบคุณคณะผู้จัดท า
คณะครูนักเรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายท่ีอ านวยความสะดวกในการจัดท าและร่วมด าเนินการจนแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
         โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 
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บทที่  1 

ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile) 

 

 
1.  ประวัติ  ที่ต้ัง / สภาพพื้นที่เขตบริการ 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  

ช ื่อสถานศึกษา  โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20   
ท่ีต้ัง เลขท่ี 933 หมู่  2  ต าบลโนนสูงอ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์  41330   
เบอร์โทรศัพท์ 042-295204 โทรสาร. 042-295203  e-mail :  nonsoongpit@gmail.com 
Website :  http://www.nonsoongpittayakarn.com/  

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันท่ี 1  เมษายน  2521  ต้ังอยู่เลขท่ี 933  หมู่ท่ี 2  
ถนนมิตรภาพ (อุดร - ขอนแก่น)  ต าบลโนนสูง  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ 41330  
โทรศัพท์  042-295204  ต้ังอยู่บนพื้นท่ี  55  ไร่  1  งาน  60  ตารางวา โดยการบริจาคท่ีดินของ 
คุณอุทัย มาลาศรี และสภาต าบลโนนสูง  ชุมชนร่วมบริจาคทรัพย์ก่อสร้างอาคารชั่วคราว  เปิดท าการสอน  
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 6 ห้องเรียน เดิมท่ีต้ังโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนเอกชนช่ือโรงเรียนโนนสูงวิทยา  
ท่ีมีนายเอี่ยม  สุหร่าย  เป็นเจ้าของกิจการ  เมื่อชุมชนเห็นความจ าเป็นของการศึกษาประกอบกับการขยายตัว
ของการมัธยมศึกษากว้างขวางขึ้น  สภาต าบลโนนสูง  ผู้น าชุมชนจึงร่วมมือกันซื้อกิจการของโรงเรียนเอกชน
ดังกล่าวและด้วยความศรัทธาของคุณอุทัย  มาลาศรี  คหบดีในจังหวัดอุดรธานีได้บริจาคท่ีดินเพื่อเป็นสถานท่ี
สร้างโรงเรียน  จึงช่วยให้สามารถก่อตั้งโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารได้เป็นผลส าเร็จ 

ต่อมาโรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนักเรียนส่งลูกหลานเข้ามาเรียนเป็นจ านวนมาก  จึงได้
ขออนุมัติเปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดท าการสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี พ.ศ. 2526  เป็นต้นมา 

ปัจจุบันได้เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีท้ังส้ินจ านวน  19  
ห้องเรียน  มีผู้บริหารสถานศึกษา จากอดีต ถึง ปัจจุบัน ดังนี้ 

1. นายสานิต  วีระเดชะ  2521 – 2523  ครูใหญ ่
2.  นายสังวาลย์  ไชยช่วย  2523 – 2526  อาจารย์ใหญ ่
3. นายจันทร์ ธีรวุฒิวรเวทย์ 2526 – 2528  อาจารย์ใหญ ่
4. นายจันทร์ ธีรวุฒิวรเวทย์ 2528 – 2530  ผู้อ านวยการ 
5. นายประสิทธิ์ จิตธรรมมา 2530 – 2535  ผู้อ านวยการ 
6. นายประจวบ  ม่วงใจเพชร 2535 – 2536  ผู้อ านวยการ 
7. นายเบียน  โคตนนท์  2536 – 2543  ผู้อ านวยการ 
8. นายประจวบ  สุวัฒนพงษ์ 2543 – 2556  ผู้อ านวยการ 
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9.    นายอานน  รักการ  2556 – 2561  ผู้อ านวยการ  
10.  นายศักดิ์ชัย  พนารัตน์        2561 – ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการ  
 

2.  ปรัชญา/สุภาษิต  ค าขวัญและสีประจ าโรงเรียน 

 อักษรย่อ    น.พ.ค. 
 สีประจ าโรงเรียน   น้ าตาล – เหลือง 
 สีน้ าตาล    หมายถึง  ความหนักแน่น  อดทน   

สีเหลือง     หมายถึง ความสามัคคี ความยุติธรรม   มีคุณธรรม จริยธรรม  
 ปรัชญาโรงเรียน   อุตฺตมาวุธ   วิยปญฺญา    ( ปัญญาประดุจดังอาวุธท่ียอดเย่ียม ) 

ค าขวัญประจ าโรงเรียน  เรียนดี มีคุณธรรม บ ารุงอนามัย น้ าใจสูง  
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นปาริชาต 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน  ดอกบานช่ืน 
สัญญาลักษณ์ประจ าโรงเรียน รามสูรถือขวาน 
 

 
3.  สภาพพื้นที่เขตบริการ 
 เขตพื้นท่ีบริการโรงเรียนในเขตต าบลโนนสูง  ต าบลหนองไผ่  จังหวัดอุดรธานี  ประกอบด้วย 

1)  บ้านน้ าค า   2)  บ้านโพธิ์ชัย   3)  บ้านหนองสร้างค า 
4)   บ้านปุาหวาย  5)  บ้านโนนสูง   6)  บ้านเสมา 
7)   บ้านชัยพร   8)  บ้านชัยเจริญ   9)  บ้านโคกนาคลอง 
10)  บ้านหนองโสกดาว  11)  บ้านหนองหมื่นท้าว  12)  บ้านหนองแคน 
13)  บ้านข้าวสาร  14)  บ้านโนนภู่ทอง  15)  บ้านหนองตะไก ้
16)  บ้านหนองไผ่  17)  บ้านหนองบัวเงิน  18)  บ้านหนองนาเจริญ 
19)  บ้านแม่นนท์  20)  บ้านหนองหิน 
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แผนท่ีทางอากาศโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ท่ีมา : Google Earth 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  ปีการศึกษา  2561 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตรสถานศึกษา 

สมาคมผู้ปกครองและครู 

ชมรมศิษย์เก่า 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

- งานส านักงานและสารสนเทศ 
- งานนโยบายและแผนงาน 
- งานควบคุมภายใน 
- งานบริหารการเงิน 
- งานบริหารบัญช ี
- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานระดมทรัพยากร 
 
 

- งานส านักงานและสารสนเทศ 
- งานพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรู้ 
- งานทะเบียนและวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอน 
- งานรับนักเรียน 
- งานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ 
- งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
- งานนิเทศภายในและมาตรฐานการ
จัดการเรียนรู้ 
- งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- งานรับ-ให้บริการทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

- งานส านักงานและสารสนเทศ 
- งานมาปฏิบัติราชการ 
- งานอัตราก าลัง ย้ายและสรรหา บรรจุ
แต่งต้ัง เกษียณอายุและออกจากราชการ 
- งานทะเบียน ประวัติและ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจ 
- งานวินัยและการรักษาวินัย 
- งานพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ
บุคลากร 
- งานเลื่อนขั้นเงินเดือนและประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
- งานประสานงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองฯ 
และชมรมศิษย์เก่า 
- งานสารสนเทศ 
- งานธุรการโรงเรียน 
 

- งานส านักงานและสารสนเทศ 
- งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 
-  งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน 
- งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
- งานปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด 
และงาน TO BE NUMBER ONE 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
งานครูที่ปรึกษา 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
- งานโครงการพิเศษ 
- งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
 
 

- งานส านักงานและสารสนเทศ 
- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานยานพาหนะ 
- งานนักการภารโรง 
- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานสวัสดิการและปฏิคมโรงเรียน 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานโภชนาการ 
- งานกิจกรรมสหกรณ์ 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
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4.  ข้อมูลสถานศึกษา 
4.1  ข้อมูลบุคลากร 
 ผู้อ านวยการ ช่ือ  นายศักดิ์ชั ย  พนารัตน์ 

วุฒิ ปริญญาโท  สาขาวิจัยการศึกษา 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ  วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 
รองผู้อ านวยการ 1 - -  1 

ครู คศ.3 3 18 - 13 8 
ครู คศ.2 2 4 - 2 4 
ครู คศ.1 - 3 - 2 1 
ครูผู้ช่วย - 1 - 1 - 

ครูอัตราจ้าง 2 4    
พนักงานบันทึกข้อมูล 

/ธุรการ 
- 1    

ลูกจ้างประจ า 2 -    
รวม 11 31  18 15 

รวมท้ังส้ิน 42  
 
*   มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก     37   คน  (คิดเป็น  100 %) 

 
4.2  ข้อมูลอาคารสถานที่  

  อาคารเรียน 
   อาคาร 216 ค   จ านวน  1  หลัง  
   อาคาร 216 ล   จ านวน  2  หลัง  
   อาคาร 424 ล   จ านวน  1  หลัง  
  อาคารอเนกประสงค์   จ านวน  1  หลัง  
  อาคารประกอบอื่น ๆ  
   อาคารโรงฝึกงาน 2 หน่วย จ านวน  1  หลัง  

  อาคารโรงฝึกงาน จ านวน 4 หน่วย จ านวน  1  หลัง 
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 ทรัพยากร  
1) คอมพิวเตอร์ 

เพื่อการเรียนการสอน    72   เครื่อง  
เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  52  เครื่อง  
เพื่อการบริหารจัดการ    20  เครื่อง  

2) ส่ือทัศนูปกรณ์ 
โทรทัศน์    10  เครื่อง 
เครื่องฉายข้ามศรีษะ    2  เครื่อง  
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  10  เครื่อง  

3) ห้องปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ 
ห้องคอมพิวเตอร์   5  ห้อง 
ห้อง LAB ภาษา   1  ห้อง  
ห้องแนะแนว   1  ห้อง  
ห้องคหกรรม   3  ห้อง  
ห้องพยาบาล   1  ห้อง  
ห้องศิลปะ   1  ห้อง  
ห้องเกษตร   1  ห้อง  
ห้องเรียนคุณภาพ  6  ห้อง  

4) พื้นท่ีปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ 
สนามฟุตบอล   1  สนาม  
สนามบาสเกตบอล  3  สนาม  
สนามตะกร้อ   4  สนาม  
ลานอเนกประสงค์  1  ลาน  
สวนหย่อม   6  สวน  
ลานธรรมะ   1  ลาน  
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4.3  ข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษา  
 

 โครงสร้างหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2552 

( เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561 ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา         

ตอนปลาย 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

     คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

 วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร์ 

- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

- หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม 

  และการด าเนินชีวิตใน 

  สังคม 

- เศรษฐศาสตร์ 

- ภูมิศาสตร์ 

120 
 
40 
 
 
80 

120 
 
40 
 
 
80 

120 
 
40 
 
 
80 

120 
 
40 
 
 
80 

120 
 
40 
 
 
80 

120 
 
40 
 
 
80 

160 
(4 นก.) 

40 
(1 นก.) 

 
120 

(3 นก.) 
 
 

160 
(4 นก.) 

40 
(1 นก.) 

 
120 

(3 นก.) 

160 
(4 นก.) 

40 
(1 นก.) 

 
120 

(3 นก.) 

320 
(8 นก.) 

80 
(2 นก.) 

 
240 

(6 นก.) 

    สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

80 80 80 80 80 80 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3นก.) 

    ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

    การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลยี 

40 40 40 80 80 80 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
1,640 

(41 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม          
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่เกิน 40 ชั่วโมง ปีละไม่เกิน 200 ชั่วโมง 
ไม่น้อยกว่า  
1,600ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไม่เกิน  1,000 ชั่วโมง/ป ี ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง/ป ี

รวม 3ป ี

ไม่น้อยกว่า 3,600  
ชม. 
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 หลักสูตรโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  พุทธศักราช  2561  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ภาษาไทย 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.)  
วิทยาศาสตร์ 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 

160 
(4 นก.) 

160 
(4 นก.) 

160 
(4 นก.) 

320 
(8 นก.) 

* ประวัติศาสตร์ 40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

80+40 = 120 
(2 นก.+ 1 นก.= 3 นก.) 

* ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
* หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม 
  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
* เศรษฐศาสตร์ 
* ภูมิศาสตร์ 

 
120 

(3 นก.) 

 
120 

(3 นก.) 

 
120 

(3 นก.) 

 
240 

(6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

ศิลปะ 80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

1,640+40=1,680 
(41 นก.+ 1นก.= 42 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
รายวิชาเพิ่มเติม 200 

(5 นก.) 
200 

(5 นก.) 
200 

(5 นก.) 
1,680 

( 42 นก.) 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,200 1,200 1,200 3,720 
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โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 
   เร่ิมใช้ปีการศึกษา 2561 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา ชม./
สด. 

นก. รหัส รายวิชา ชม./
สด. 

นก. 

 รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   
ท21101 ภาษาไทย 1 3 1.5 ท21102 ภาษาไทย 2 3 1.5 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 3 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 3 1.5 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 3 1.5 ว21103 วิทยาศาสตร์ 2 3 1.5 
ว21102 เทคโนโลยี 

(วิทยาการค านวณ) 1 
1 0.5 ว21104 เทคโนโลยี 

(การออกแบบ) 1 
1 0.5 

ส21101 สังคมศึกษา 1 2 1.0 ส21104 สังคมศึกษา 2 2 1.0 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 1 0.5 ส21105 ประวัติศาสตร์ 2 1 0.5 
ส21103 พระพุทธศาสนา 1 1 0.5 ส21106 พระพุทธศาสนา 2 1 0.5 
พ21101 สุขศึกษา1 1 0.5 พ21103 สุขศึกษา 2 1 0.5 
พ21102 พลศึกษา 1 

(เทเบิลเทนนิส 1) 
1 0.5 พ21104 พลศึกษา 2 

(เทเบิลเทนนิส 2) 
1 0.5 

ศ21101 ศิลปะ 1 2 1.0 ศ21102 ศิลปะ 2 2 1.0 
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 2 1.0 ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 2 1.0 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 3 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 3 1.5 

 รวมวิชาพื้นฐาน 22 11  รวมวิชาพื้นฐาน 22 11 
 รายวิชาเพ่ิมเติม    รายวิชาเพ่ิมเติม   

ง20241 คอมพิวเตอร์ 1 2 1.0 ง20242 คอมพิวเตอร์ 2 2 1.0 
อ20207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1 0.5 อ20208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1 0.5 
จ20213 ภาษาจีน 1 1 0.5 จ20214 ภาษาจีน 2 1 0.5 
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 (คสช.) 1 0.5 ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 (คสช.) 1 0.5 

 รวม นก.วิชาเพ่ิมเติม 4 2.5  รวม นก.วิชาเพ่ิมเติม 4 2.5 
 รวม นก.ท้ังหมด 26 13.5  รวม นก.ท้ังหมด 26 13.5 
 คาบอิสระหน้าท่ี 1 -  คาบอิสระหน้าท่ี 1 - 
 แนะแนว 1 -  แนะแนว 1 - 
 ลูกเสือ/กิจกรรมเพื่อสังคม 1 -  ลูกเสือ/กิจกรรมเพื่อสังคม 1 - 
 กิจกรรมชุมนุม 1 -  กิจกรรมชุมนุม 1 - 
 กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 5 -  กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 5 - 

 รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35 13.5  รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35 13.5 
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โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 
   เร่ิมใช้ปีการศึกษา 2562 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา ชม./
สด. 

นก. รหัส รายวิชา ชม./
สด. 

นก. 

 รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   
ท22101 ภาษาไทย 3 3 1.5 ท22102 ภาษาไทย 4 3 1.5 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 3 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 3 1.5 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 3 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 3 1.5 
ว22102 เทคโนโลยี 

(วิทยาการค านวณ) 2 
1 0.5 ว22104 เทคโนโลยี 

(การออกแบบ) 2 
1 0.5 

ส22101 สังคมศึกษา 3 2 1.0 ส22104 สังคมศึกษา 4 2 1.0 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 1 0.5 ส22105 ประวัติศาสตร์ 4 1 0.5 
ส22103 พระพุทธศาสนา 3 1 0.5 ส22106 พระพุทธศาสนา 4 1 0.5 
พ22101 สุขศึกษา3 1 0.5 พ22103 สุขศึกษา 4 1 0.5 
พ22102 พลศึกษา 3 

(บาสเกตบอล 1) 
1 0.5 พ22104 พลศึกษา 4 

(บาสเกตบอล 2) 
1 0.5 

ศ22101 ศิลปะ 3 2 1.0 ศ22102 ศิลปะ 4 2 1.0 
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 2 1.0 ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 2 1.0 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 3 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 3 1.5 

 รวมวิชาพื้นฐาน 22 11  รวมวิชาพื้นฐาน 22 11 
 รายวิชาเพ่ิมเติม    รายวิชาเพ่ิมเติม   

I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ ( IS-1 ) 

3 1.5 I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ 
 ( IS-2 ) 

3 1.5 

อ20209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1 0.5 อ20210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 1 0.5 
จ20215 ภาษาจีน 3 1 0.5 จ20216 ภาษาจีน 4 1 0.5 
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 (คสช.) 1 0.5 ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 (คสช.) 1 0.5 

 รวม นก.วิชาเพ่ิมเติม 5 3.0  รวม นก.วิชาเพ่ิมเติม 5 3.0 
 รวม นก.ท้ังหมด 27 14.0  รวม นก.ท้ังหมด 27 14.0 
 คาบอิสระหน้าท่ี - -  คาบอิสระหน้าท่ี - - 
 แนะแนว 1 -  แนะแนว 1 - 
 ลูกเสือ/กิจกรรมเพื่อสังคม 1 -  ลูกเสือ/กิจกรรมเพื่อสังคม 1 - 
 กิจกรรมชุมนุม 1 -  กิจกรรมชุมนุม 1 - 
 กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 5 -  กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 3 - 
 รวมเวลาเรียน/สัปดาห์ 35 13.5  รวมเวลาเรียน/สัปดาห์ 35 13.5 
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โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 
   เร่ิมใช้ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา ชม./
สด. 

นก. รหัส รายวิชา ชม./
สด. 

นก. 

 รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   
ท23101 ภาษาไทย 5 3 1.5 ท23102 ภาษาไทย 6 3 1.5 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 3 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 3 1.5 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 3 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 3 1.5 
ว23102 เทคโนโลยี 

(วิทยาการค านวณ) 3 
1 0.5 ว23104 เทคโนโลยี 

(การออกแบบ) 3 
1 0.5 

ส23101 สังคมศึกษา 5 2 1.0 ส23104 สังคมศึกษา 6 2 1.0 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 1 0.5 ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 1 0.5 
ส23103 พระพุทธศาสนา 5 1 0.5 ส23106 พระพุทธศาสนา 6 1 0.5 
พ23101 สุขศึกษา5 1 0.5 พ23103 สุขศึกษา 6 1 0.5 
พ23102 พลศึกษา 5 

(วอลเลย์บอล 1) 
1 0.5 พ23104 พลศึกษา 6 

(วอลเล่ย์บอล 2) 
1 0.5 

ศ23101 ศิลปะ 5 2 1.0 ศ23102 ศิลปะ 6 2 1.0 
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 2 1.0 ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 2 1.0 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 3 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 3 1.5 

 รวมวิชาพื้นฐาน 22 11  รวมวิชาพื้นฐาน 22 11 
 รายวิชาเพ่ิมเติม    รายวิชาเพ่ิมเติม   

I20203 กิจกรรมโครงงานเพื่อ
สาธารณประโยชน์ ( IS-3 ) 

2 - ง20212 งานช่างพื้นฐาน 2 1.0 

อ20211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1 0.5 อ20212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 1 0.5 
จ20217 ภาษาจีน 5 1 0.5 จ20218 ภาษาจีน 6 1 0.5 
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 (คสช.) 1 0.5 ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 (คสช.) 1 0.5 

 รวม นก.วิชาเพ่ิมเติม 2 1.5  รวม นก.วิชาเพ่ิมเติม 4 2.5 
 รวม นก.ท้ังหมด 26 12.5  รวม นก.ท้ังหมด 26 13.5 
 คาบอิสระหน้าท่ี 1 -  คาบอิสระหน้าท่ี 1 - 
 แนะแนว 1 -  แนะแนว 1 - 
 ลูกเสือ/กิจกรรมเพื่อสังคม 1 -  ลูกเสือ/กิจกรรมเพื่อสังคม 1 - 
 กิจกรรมชุมนุม 1 -  กิจกรรมชุมนุม 1 - 
 กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 5 -  กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 5 - 

 รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35 12.5  รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35 13.5 
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โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 
(แผนการเรียนวิทย์-คณิต) แบบ-1- แยกเทคโนโลยีออกจากวิทยาศาสตร์ และมีโครงงานวิทยาศาสตร์ 

   เร่ิมใช้ปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส รายวิชา ชม./

สด. 
นก. รหัส รายวิชา ชม./

สด. 
นก. 

 รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   
ท31101 ภาษาไทย 1 2 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 2 1.0 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 3 1.5 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 3 1.5 

ว31101 วิทย์ชีวภาพ 3 1.5 ว31102 เทคโนโลยี 

(วิทยาการค านวณ) 

2 1.0 

ส31101 สังคม 1(เศรษฐศาสตร์ 1) 1 0.5 ส31104 สังคม2(เศรษฐศาสตร์ 2) 1 0.5 

ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 1 0.5 ส31105 ประวัติศาสตร์ไทย 2 1 0.5 

ส31103 พระพุทธศาสนา 1 1 0.5 ส31106 พระพุทธศาสนา 2 1 0.5 

พ31101 สุขศึกษาพลศึกษา 1 1 0.5 พ31102 สุขศึกษาพลศึกษา 2 1 0.5 

ง31101 การงานอาชีพฯ 2 1.0 ศ31101 ศิลปะ1 2 1.0 

อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 2 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 2 1.0 

 รวมวิชาพื้นฐาน 16 8.0  รวมวิชาพื้นฐาน 15 7.5 

 รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ว31201 ฟิสิกส์ 1 3 1.5 ว31202 ฟิสิกส์ 2 3 1.5 

ว31221 เคมี 1 3 1.5 ว31222 เคมี 2 3 1.5 

ว31241 ชีววิทยา 1 2 1.0 ว31242 ชีววิทยา 2 3 1.5 
    อ30201 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 1 2 1.0 

ค31201 คณิตเพ่ิมเติม 1 3 1.5 ค31202 คณิตเพ่ิมเติม 2 3 1.5 

อ31211 อังกฤษสื่อสาร 1 1 0.5 อ31212 อังกฤษสื่อสาร 2 1 0.5 

จ31201 ภาษาจีน 1 1 0.5 จ31202 ภาษาจีน 2 1 0.5 
ง30201 การค้นคว้าและเขียนรายงาน 1 0.5 ส30231 หน้าท่ีพลเมือง (คสช.) - - 

 รวมวิชาเพิ่มเติม 14 7.0  รวมวิชาเพิ่มเติม 16 8.0 

 รวม นก.ทั้งหมด 30 15.0  รวม นก.ทั้งหมด 30 15.0 
 คาบอิสระ 2 -  คาบอิสระ 1 - 

 กิจกรรมแนะแนว 1 -  กิจกรรมแนะแนว 1 - 

 กิจกรรมชุมนุม 1 -  กิจกรรมชุมนุม 1 - 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 1 -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 1 - 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา ชม./
สด. 

นก. รหัส รายวิชา ชม./
สด. 

นก. 

สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ 
 รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35 15.0  รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35 15.5 
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โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(แผนการเรียนวิทย์-คณิต) แบบ-1- แยกเทคโนโลยีออกจากวิทยาศาสตร์ และมีโครงงานวิทยาศาสตร์ 

   เร่ิมใช้ปีการศึกษา 2562 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส รายวิชา ชม./

สด. 
นก. รหัส รายวิชา ชม./

สด. 
นก. 

 รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   
ท32101 ภาษาไทย 3 2 1.0 ท31202 ภาษาไทย 4 2 1.0 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 3 1.5 ค31202 คณิตศาสตร์ 4 3 1.5 

ว32101 วิทย์กายภาพ 3 1.5 ว31202 ศิลปะ 1 2 1.0 

ส32101 สังคม 3(ภูมิศาสตร์ 1) 1 0.5 ส31204 สังคม 4(ภูมิศาสตร์ 2) 1 0.5 

ส32102 ประวัติศาสตร์ไทย 3 1 0.5 ส31205 ประวัติศาสตร์ไทย 4 1 0.5 

ส32103 พระพุทธศาสนา 3 1 0.5 ส31206 พระพุทธศาสนา 4 1 0.5 

พ32101 สุขศึกษาพลศึกษา 3 1 0.5 พ31202 สุขศึกษาพลศึกษา 4 1 0.5 
    ง31201 การงานอาชีพฯ 2 1.0 

อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 2 1.0 อ31202 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 2 1.0 

 รวมวิชาพื้นฐาน 14 7.0  รวมวิชาพื้นฐาน 15 7.5 

 รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ว32203 ฟิสิกส์ 3 3 1.5 ว32204 ฟิสิกส์ 4 3 1.5 

ว32223 เคมี 3 3 1.5 ว32224 เคมี 4 2 1.0 

ว32243 ชีววิทยา 3 3 1.5 ว32244 ชีววิทยา 4 3 1.5 
    อ30202 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 2 2 1.0 

ค32203 คณิตเพ่ิมเติม 3 3 1.5 ค31204 คณิตเพ่ิมเติม 4 3 1.5 

อ32213 อังกฤษสื่อสาร 3 1 0.5 อ31214 อังกฤษสื่อสาร 4 1 0.5 

จ32203 ภาษาจีน 3 1 0.5 จ31204 ภาษาจีน 4 1 0.5 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์

ความรู้ ( IS-1 ) 
3 1.5 I30202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ( IS-2 ) 
3 1.5 

ว30281 โครงงานวิทย์ 2 1.0 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง (คสช.) - - 

 รวมวิชาเพิ่มเติม 18.5 9.5  รวมวิชาเพิ่มเติม 18 9.0 

 รวม นก.ทั้งหมด 33 16.5  รวม นก.ทั้งหมด 32 16.0 
 กิจกรรมแนะแนว 1 -  กิจกรรมแนะแนว 1 - 

 กิจกรรมชุมนุม 1 -  กิจกรรมชุมนุม 1 - 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

- -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

1 - 

 รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35 16.5  รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35 16.0 
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โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(แผนการเรียนวิทย์-คณิต) แบบ-1- แยกเทคโนโลยีออกจากวิทยาศาสตร์ และมีโครงงานวิทยาศาสตร์ 
   เร่ิมใช้ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา ชม./
สด. 

นก. รหัส รายวิชา ชม./
สด. 

นก. 

 รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   
ท33101 ภาษาไทย 5 2 1.0 ท33202 ภาษาไทย 6 2 1.0 

ว33101 วิทย์ โลกและอวกาศ 2 1.0 ว33102 เทคโนโลยี (การออกแบบ) 2 1.0 

ว33101 วิทย์กายภาพ 3 1.5 ว33202 ศิลปะ 1 2 1.0 

ส33101 สังคม 5 (หน้าท่ีพลเมือง 1) 1 0.5 ส33204 สังคม 6 (หน้าท่ีพลเมือง 2) 1 0.5 

ส33103 พระพุทธศาสนา 5 1 0.5 ส33206 พระพุทธศาสนา 6 1 0.5 

พ33101 สุขศึกษาพลศึกษา 5 1 0.5 พ33202 สุขศึกษาพลศึกษา 6 1 0.5 

ง33201 การงานอาชีพฯ 2 1.0 ศ33101 ศิลปะ1 2 1.0 

อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 2 1.0 อ33202 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 2 1.0 

 รวมวิชาพื้นฐาน 14 7.0  รวมวิชาพื้นฐาน 15 7.5 

 รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ว33205 ฟิสิกส์ 5 3 1.5 ว33206 ฟิสิกส์ 6 3 1.5 

ว33225 เคมี 5 3 1.5     

ว33245 ชีววิทยา 5 3 1.5 ว33246 ชีววิทยา 6 3 1.5 

อ30203 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 3 2 1.0 อ30204 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 4 2 1.0 

ค33205 คณิตเพ่ิมเติม 5 3 1.5 ค33206 คณิตเพ่ิมเติม 6 3 1.5 

อ33215 อังกฤษสื่อสาร 5 1 0.5 อ33216 อังกฤษสื่อสาร 6 1 0.5 

จ33205 ภาษาจีน 5 1 0.5 จ33206 ภาษาจีน 6 1 0.5 
ว30261 โลกและดาราศาสตร์ฯ1 2 1.0 ว30262 โลกและดาราศาสตร์ฯ2 2 1.0 

I30203 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ ( IS-3 ) 

2 - อ30210 ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบอาชีพ 2 1.0 

ส30233 หน้าท่ีพลเมือง (คสช.) - - ส30234 หน้าท่ีพลเมือง (คสช.) - - 

 รวมวิชาเพิ่มเติม 18 9.0  รวมวิชาเพิ่มเติม 17 8.5 

 รวม นก.ทั้งหมด 31 14.5  รวม นก.ทั้งหมด 28 14.0 
 คาบอิสระ 1 -  คาบอิสระ 4 - 

 กิจกรรมแนะแนว 1 -  กิจกรรมแนะแนว 1 - 

 กิจกรรมชุมนุม 1 -  กิจกรรมชุมนุม 1 - 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

1 -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

1 - 

 รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35 14.5  รวมเวลาเรียน/สัปดาห ์ 35 14.0 
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 4.4   ผลการดีเด่นของสถานศึกษา (ปีการศึกษา 2558-2560) 
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
ประเภทสถานศึกษา 

รางวัล หน่วยงาน 
ปีการศึกษา 2558  
โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นประเภท
โรงเรียนขนาดกลาง ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน    

สพม.20 

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3   
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ในกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์หนังสือเล่มเล็ก 

สพม.20 

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคารได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมร่วมกับ สพม.20 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ได้รับรางวัลประเภทกีฬาตะกร้อชาย (อายุไม่เกิน  
16 ปี) โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬา อบจ.อุดรธานีคัพ ครั้งท่ี 1    

อบจ.อุดรธานี 

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคารเป็นสถานศึกษาต้นแบบ การจัดประสบการณ์การ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 20   

สพม 20 

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคารเป็นหนึ่งในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ Read 
Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟูานักอ่านปีท่ี 2 60 พรรษา 60 
นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ Best Practice 

สพฐ.ร่วมกับส านักงาน
อุทยานการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2559  
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคารได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนต้นแบบท่ีมี
วิธีปฏิบัติท่ีดี (Good Pracetice) ด้วยการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและการพัฒนาห้องสมุด  

สพม. 20 

ปีการศึกษา 2560  
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคารได้รับโล่การจัดนิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
น าเสนอผลงานการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

สพม. 20 

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคารได้รับเกียรติบัตร การเข้าร่วมโครงการ “ครุศาสตร์
สัญจรแนะแนวทางสร้างครูคนใหม่” ครั้งท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2560 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุดรธานี 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคารได้รับเกียรติบัตร การเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ตามโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน    
ถวายส่งพ่อรัชกาลท่ี 9 ” ของกองทัพอากาศ   

กองทัพอากาศ 
โดย กองบิน 23 
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ผู้บริหารสถานศึกษา 
ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 2560   
นายศักดิ์ชัย  พนารัตน์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้มีผลงานดีเด่นเนื่องในงานวันครูประจ าปีพุทธศักราช 2561  
 

จังหวัดอุดรธานี 

นายศักดิ์ชัย  พนารัตน์ ได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2560  

สมาคมผู้บริหาร
โรงเรียน

มัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย 

  
ประเภทครู 

ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงาน 
ปีการศึกษา 2558   

นางศุภิญญา ปทุมศาลา ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. Obec Awards 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเย่ียมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านวิชาการ  

สพฐ. 

นางปาริชาติ ตาสว่าง ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. Obec Awards 
รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเย่ียมระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

สพฐ. 

นายแถม สมจิตร ครูผู้ควบคุมนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพ ี

ศาลยุติธรรม 

นายไสว ศรีวิไล อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการ
ประกวดการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ 
FTA/AEC  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
 

กระทรวงพาณิชย์ 

นายอัศวรรณ ทรงธรรม ผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อชายอายุไม่เกิน 16 ปี โครงการ
แข่งขันมหกรรมกีฬา อบจ.อุดรธานี ครั้งท่ี 1 

อบจ.อุดรธานี 

ปีการศึกษา 2559   
นางสุธีรา สร้อยวงษา ได้รับรางวัลครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ท่ีมีผลงานดีเด่น

ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด  
 

สพม.20 
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 ประเภทผู้เรียน 
ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 2558   
นายสหัสวรรษ บุญเกิด -  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การทดสอบทักษะการใช้

ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
-  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย การทดสอบทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการการ
ทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการส่ือสาร  

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

นางสาววริษา รัตนเมือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแข่งขันตอบ
ปัญหาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ FTA/AEC ภายใต้โครงการ 
FTA/AEC  สัญจรขับเคล่ือนความรู้สู่เยาวชน 2016 
 

กระทรวงพาณิชย์ 

ทีม N.P.K. Dance ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประเภทอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษา ในการประกวดท่าเต้นประกอบเพลง “พลเมือง
เป็นใหญ่” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

ศูนย์การเรียนรู้
การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ี 4 

ปีการศึกษา 2559   
นายจักรวาล อรรคนิตย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เซปักตะกร้อชาย (อายุไม่

เกิน 18 ปี) การแข่งขันนักเรียนนักศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
 

 

เด็กหญิงปริศนา บุตรพรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การ
ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ครั้งท่ี 18  
 

สพม.20 

นางสาววรรณพร บุญสาธร ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรต ิ“ เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง” 
ประจ าปี 2559  
 

สพม.20 
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ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558-2560  (ระดับภาค) 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65 ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์  
ล าดับ รายการ เหรียญ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน 

1 การแข่งขันเด่ียวระนาดเอก ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กชายภัทรพล  ทะเวผล 
  

1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ 
  

2 การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิงจินตนาพร   
    เพ็ชรสาย 

1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ 
  

3 การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิงอัชฌา  ลีนารถ 
  

1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ 
  

4 การแข่งขันเด่ียวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิงปัทมาวรรณ์   
    ชวนประกอบ 

1. นางสาวเมทินี  ค ามี 
  

5 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 ทอง 1. นางสาวอภัสรา  บุญทัน 
2. นายเอกชัย  สาลีลักษณ ์
  

1. นายวิเชียร  ศิริวงษ ์
2. นางสาวสุกฤตา  จันทร์เพ็ง 
  

6 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  
ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายทรัพย์ทวี  เพ็ชรสาย 
2. นางสาววริศรา  รัตนเมือง 
  

1. นางทิพวัลย์  ไชยวาน 
2. นายณัฐวุฒิ  อัคราช 
  

7 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ม.1-ม.3 

ทอง 1. นายกิตติศักด์ิ  เข็มทอง 
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   
   แสนนางชน 
3. เด็กหญิงปรียา  ยลละออ 
4. นางสาวปิยฉัตร  ศรีทอง 
5. นางสาวพิมพ์วิภา  อรุณดี 
6. เด็กชายมนตรี  บุญปก 
  

1. นางธันยาภรณ์  ลาสม 
2. นางสมบูรณ ์ ศรีนุกูล 
3. นางวนาพร  วังค าแหง 
  

8 การแข่งขันเด่ียวซออู้ ม.1-ม.3 เงิน 1. เด็กหญิงเสาวภาคย์   
    ชืดนอก 

1. นางสาวเมทินี  ค ามี 
  

9 การแข่งขันเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เงิน 1. เด็กหญิงลลิตา  เก้ือปัญญา 
  

1. นางสาวเมทินี  ค ามี 
  

10 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวรวีพร  บุตตะโยธี 
  

1. นางสาวสุกฤตา  จันทร์เพ็ง 
  

11 การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 

ทองแดง 1. เด็กหญิงชลนิณา  รัตนคุณ 
2. เด็กหญิงวิไลวัลย์   
    จันทะนัน 

1. สิบเอกพลวิสิษฐ ์ นามีผล 
2. นางทิพวัลย์  ไชยวาน 
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ 
ล าดับ รายการ เหรียญ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน 

1 การแข่งขันเด่ียวระนาดเอก ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กชายภัทรพล  ทะเวผล 
  

1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ 
  

2 การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิงอัชฌา  ลีนารถ 
  

1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ 
  

3 การแข่งขันเด่ียวซอด้วง ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีจันทึก 
  

1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ 
  

4 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 ทอง 1. นางสาวมณีรัตน์  นิรันดร 
2. นายสุภัทร  ครสวรรค ์
  

1. นายวิเชียร  ศิริวงษ ์
  

5 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ  
ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายกิตติศักด์ิ  เข็มทอง 
2. นายชัยธวัช  รองจ่าเมือง 
3. นางสาวปนัดดา  ปันจันทร์ 
4. นางสาวปิยฉัตร  ศรีทอง 
5. นายพิสิทธ์ิ  ยมหล้า 
6. นางสาวสุวิมล  บัวภา 
  

1. นางนวลสวาท  มหาโคตร 
2. นางวนาพร  วังค าแหง 
3. นางธันยาภรณ์  ลาสม 
  

6 การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เงิน 1. เด็กหญิงจินตนาพร  เพ็ชรสาย 
  

1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ 
  

7 การแข่งขันเด่ียวซออู้ ม.1-ม.3 เงิน 1. เด็กหญิงเสาวภาคย์  ชืดนอก 
  

1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ 
  

8 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  
ม.4-ม.6 

เงิน 1. นายทรัพย์ทวี  เพ็ชรสาย 
2. นางสาววริศรา  รัตนเมือง 
  

1. นายณัฐวุฒิ  อัคราช 
2. นางทิพวัลย์  ไชยวาน 
  

9 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
ม.1-ม.6 

ทองแดง 1. นางสาวณัฐญา  โคตรสมบัติ 
2. นางสาวปวีณา  คิดกิ่ง 
3. นางสาวปิยะฉัตร  นามอาษา 
4. นางสาวพิมพ์ชนก  ค าจันทร ์
5. นายพีระพงษ์  พลพุทธา 
6. นางสาวภาฎียา  ค างาม 
7. นางสาวรตรัตน์  ภูนาศร ี
8. นางสาววรรณพร  วงษาทร 
9. นางสาวศิริลักษณ ์ พลกลาง 
10. นางสาวสุพรรณษา   
      อาศาจิตร 
  

1. นายคมกริช  สีหาทับ 
2. นางสุพิน  วิวิจไชย 
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ล าดับ รายการ เหรียญ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน 
10 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก

คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
ทองแดง 1. นางสาวชลนิณา  รัตนคุณ 

2. นางสาวสุธีรา  สัญจรรัตน์ 
  

1. นางสาวนภาพร   
    พุทธวงค์ 
2. นางทิพวัลย์  ไชยวาน 
  

11 การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 

ทองแดง 1. นางสาววริษา  รัตนเมือง 
2. นางสาววิไลวัลย์  จันทะนัน 
  

1. นางสาวนภาพร  
    พุทธวงค์ 
2. นางทิพวัลย์  ไชยวาน 
  

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 
ล าดับ รายการ เหรียญ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน 

1 การแข่งขันเด่ียวระนาดเอก ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กชายภัทรพล  ทะเวผล 
  

1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ 
  

2 การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทรเสนา 
  

1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ 
  

3 การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิงรัชชรินธร  โพธ์ิลอง 
  

1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ 
  

4 การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เพ็งรัมย์ 
  

1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ 
  

5 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 ทอง 1. นางสาวมณีรัตน์  นิรันดร 
2. นายสุภัทร  ครสวรรค ์
  

1. นายวิเชียร  ศิริวงษ ์
2. นายอภิชาติ  วิบูลย์กุล 
  

6 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  
ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาววริศรา  รัตนเมือง 
2. นายอชิตพล  ศรีอุดม 
  

1. นางทิพวัลย์  ไชยวาน 
2. นายเอกรัตน์  เชื้อวังค า 
  

7 การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 เงิน 1. นางสาวอัชฌา  ลีนารถ 
  

1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ 
  

8 การแข่งขันเด่ียวซอด้วง ม.1-ม.3 เงิน 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีจันทึก 
  

1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ 
  

9 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
ม.1-ม.6 

เงิน 1. นายน าโชค  ภูมิพันธ์ 
2. นางสาวประกายพร   
    นามศรีฐาน 
3. นางสาวปวีณา  คิดกิ่ง 
4. นางสาวปิยะฉัตร  นามอาษา 
5. นางสาวปิยะรัตน์  ฟองฤทธ์ิ 
6. นางสาวพัชราภรณ ์ ก้องเวหา 

1. นางสุพิน  วิวิจไชย 
2. นางสาวแพรวนภา   
    ทองสอาด 
3. นายศรายุทธ  มิตราช 
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ล าดับ รายการ เหรียญ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน 
7. นางสาวพิมพ์ชนก  ค าจันทร ์
8. นายศตวรรษ  จันทะสาร 
9. นางสาวสุธาทิพย์  วิชาชัย 
10. นางสาวแพรวา  พรมเสถียร 
  

10 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่
ปรึกษา (Youth Counselor: YC) 
 ม.1-ม.3 

เงิน 1. เด็กหญิงชนกสุดา  ชูคันหอม 
2. เด็กหญิงนันทิชา  ค่อนดี 
3. เด็กหญิงปิ่นมุกข์  โพธ์ิสุวรรณ 
4. เด็กหญิงพรพิมล  อินทร์หาญ 
5. เด็กหญิงวราภรณ์  คงโนนนอก 
  

1. นางสุพิน  วิวิจไชย 
2. นางสาววันยุภา   
    บรรณเทศ 
  

11 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่
ปรึกษา (Youth Counselor: YC) 
ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวณีรนุช  มหาคาม 
2. นางสาวนัยนา  ชูเลิศ 
3. นางสาวปัฐมาพร  แก้วเกิดมี 
4. นายพิสิทธ์ิ  ยมหล้า 
5. นางสาวโกมลชนก  มูลตรีภักดี 
  

1. นางสุพิน  วิวิจไชย 
2. นางปาริชาติ  ตาสว่าง 
  

12 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

ทองแดง 1. เด็กชายศไนส์  สุขยา 
2. เด็กชายเอกรัตน์  เปสะพันธ์ุ 
  

1. นางทิพวัลย์  ไชยวาน 
2. นายศุภกฤษ์  สุวรรณศร ี
  

 
 

ด้านผู้เรียนท่ีท าช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน  
 - ประเภทความสามารถทางวิทยาศาสตร์ จ านวน  27 คน 
 - ประเภทความสามารถทางคณิตศาสตร์ จ านวน  27 คน 
 - ประเภทความสามารถทางภาษาอังกฤษ จ านวน         45 คน 
 - ประเภทความสามารถทางภาษาไทย จ านวน  35 คน 
 - ประเภทความสามารถทางด้านอาชีพ จ านวน  75 คน 
 - ประเภทความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ จ านวน  25 คน 
 - ประเภทความสามารถทางด้านกีฬา จ านวน  80 คน 
 - ประเภทความสามารถทางด้านสังคมศึกษา จ านวน  29 คน 
 - ประเภทสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  จ านวน 80 คน 
 - ประเภทผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม ดีเด่น จ านวน  35 คน 
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5.   ผลการด าเนินการ  สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น 
 5.1  ผลการด าเนินการที่ผ่านมา 
 สถานศึกษา 
  1) สถานศึกษามีการก าหนดเปูาหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
  2)  มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
  3)  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ  ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 
  4)  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วน  ทันสมัย  น าไปประยุกต์ใช้ได้  ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ  และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝุเรียนรู้  
  5)  สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  โดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
  6) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ  รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
  7)  สถานศึกษามีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสม  เป็นระบบและต่อเนื่อง  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
  8)  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ  โดยทุกฝุายมีส่วนร่วม   
ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 
  9)  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย
อุปถัมภ์  ส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  

 สภาพปัญหาและความต้องการ 
1) โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการ 

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
2)  โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  และการขับเคล่ือนคุณภาพการ
จัดการศึกษามากขึ้น 
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      ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่  งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  มีการบูรณาการภาระงาน  ช้ินงาน  ปรับ
โครงสร้างรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  โครงงานคุณธรรม  ก าหนดคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด  
เช่น  จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน  ครูมีการท างานวิจัยในช้ันเรียนปีการศึกษาละ  
1  เรื่อง ครูมีความต้ังใจ  มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดย
การคิด  ได้ปฏิบัติจริง  มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
  ผลการด าเนินงานจากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพื่อพัฒนาให้
ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี 

 สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น 
1) ครูมีความต้องการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ 

นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
2) ครูต้องการได้รับข้อมูลย้อนกลับจากโรงเรียนในการพัฒนาตนเองด้านการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน  การนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ขาดความต่อเนื่องและไม่
สะท้อนกลับ  ยังต้องเพิ่มเติมการช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนเป็นรายบุคคล 

3) โรงเรียนควรจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการและจ าเป็นต่อ 
ภาระงาน 

 ด้านนักเรียน 
1)  โรงเรียนได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งานท่ีส่งเสริมความสามารถในการส่ือสาร 

ได้แก่  โครงการส่ือและเทคโนโลยี  ห้องเรียนคุณภาพ  โครงการส่งเสริมการอ่าน  การเขียนเรียงความ  
ห้องศูนย์ภาษาไทย สุ จิ ปุ ลิ 

2) โรงเรียนได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งานท่ีส่งเสริมสมรรถนะด้านความสามารถ 
ในการคิด  ได้แก่  โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  โครงงานอาชีพ  การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดอย่างหลากหลาย   

3)  โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาโดยการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ในรายวิชา  โครงงาน/งาน/กิจกรรม  ได้แก่  ทักษะการแข่งขันทางวิชาการ  การแข่งขันโครงงาน   

4) โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  โดยก าหนดให้ครู  
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บูรณาการในหน่วยการเรียนรู้  จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม  จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมขับขี่
ปลอดภัยใส่หมวกปูองกันนิรภัย  กิจกรรมลูกเสือ-นารี  โครงงานอาชีพ   

5)  โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  โดยการจัดท า  
โครงการ/กิจกรรม/งาน  ได้แก่  โครงการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี  ห้องเรียนคุณภาพ  ห้องศูนย์ส่ือ
นวัตกรรมเทคโนโลยี  ห้องสมุด 3D  ห้องคอมพิวเตอร์  กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์  กิจกรรม
การสืบค้นข้อมูล  การจัดกิจกรรมการเรียนท่ีใช้  ICT   

6)  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้ให้ 
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ทีเหมาะสมกับผู้เรียน  โดยการจัดการเรียนรู้ผสมผสานหลายรูปแบบ  เช่น  แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้  แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก  ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล  ได้แก่ห้องสมุด 

7) โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน   นักเรียนจัดท าโครงงาน
คุณธรรม  
 
 สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น 

1)  ควรเร่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านและเขียน  การส่ือสาร 
ภาษาต่างประเทศและการคิดวิเคราะห์  ให้สูงขึ้น  ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีให้ได้อย่างเหมาะสม  

2)  ต้องการให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพิ่มข้ึนและให้ 
โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการเพื่อการพัฒนาต่อไป 
 
 5.2  ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ย้อนหลัง 
 

สาระการเรียนรู้ 
ม. 3 ม. 6 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
วิทยาศาสตร์ 34.07 31.69 30.35 31.37 28.65 24.41 
คณิตศาสตร์ 25.89 23.56 20.84 21.38 18.58 18.56 
ภาษาไทย 42.6 44.08 46.44 48.36 49.52 45.15 
สังคมฯ 44.13 - - 38.62 32.66 30.27 
ภาษาต่างประเทศ 27.04 27.1 28.33 22.71 23.58 23.58 
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 5.3  ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จาก สมศ. 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  โรงเรียนได้รับการร ับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม  ต้ังแต่วันท่ี  24  มิถุนายน  2556 
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ได้แก่ 
ล าดับที่ ล าดับที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

1 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 
2 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดีมาก 
3 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
4 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาณ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
ดีมาก 

5 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

6 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  ดีมาก 
7 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทาง การ
ปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

8 3 ผู้เรียนมีความใฝุรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดี 
9 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดี 
10 6 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
11 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดี 

 
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี  ได้แก่ 
ล าดับที่ ล าดับที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

1 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ต้องปรับปรุง 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
  จุดเด่น 

1. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
3. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนค่อนข้างต่ า 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
1) ด้านผู้เรียน 

ผู้เรียนควรได้รับความรู้ท่ีกว้างไกลทันเหตุการณ์ตามยุคโลกาภิวัตน์   
จากส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  สามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ทันเหตุการณ์  เช่น  ระบบอินเทอร์เนต  
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการค้นคว้า  ผู้เรียนควรได้เรียนตามความถนัด  ความสนใจในการจัดกิจกรรม
ชุมนุมต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ   ผู้เรียนท่ีมีพัฒนาการช้าควรได้รับการดูแลจากครูผู้สอนเป็น
รายบุคคลอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน  และควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลทุก
รายวิชา 

2) ด้านครู 
ควรส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมและฝึกภาษากับครูต่างชาติท่ีเข้ามาปฏิบัติ  

การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน  และน ามาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ครูควรศึกษาระเบียบและวิธีการ
วัดผลประเมินผลจากคู่มือวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาอย่างละเอียดเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติท่ี
ถูกต้อง  และควรเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3) ด้านผู้บริหาร 
ควรพัฒนาครูในการผลิตส่ือ  การใช้ส่ืออย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

ควรมีแผนพัฒนาการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่องและจัดท าโครงการให้ปฏิบัติได้จริง  ควรพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้เป็นระบบ  ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอาชีพในด้านการจัดท าพาน
บายศรีสู่ขวัญ  3 ช้ัน  ส่งเสริมให้มีการประเมินระบบและกลไกความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 5.4  ผลความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 สภาพปัญหาความต้องการจ าเป็น  

 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ในเขตเทศบาลต าบล  
โนนสูง-น้ าค า  ประกอบด้วยหมู่บ้านท้ังหมด 6 หมู่บ้าน  มีประชากร  11,250  คน  บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียนได้แก่ สถานีวิทยุกระเสียง อ.ส.ม.ท.  ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา  โรงเรียนชุมชนโนนสูง ,
ค่ายทหารปืนใหญ่  ค่ายทหารพัฒนา  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  เนื่องจากเป็นอาชีพที่สืบต่อ
กันมา  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คืองานวัน
สงกรานต์ ,งานบุญบั้งไฟ, งานลอยกระทง , งานบุญตามวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 
จบการศึกษาระดับ  ประถมศึกษาอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  (คิดเป็นร้อยละ)  85 ส่วนใหญ่นับถือ
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ศาสนา พุทธ  (คิดเป็นร้อยละ) 99 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว/ปี  29,000-30,000  
บาทจ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  4-5  คน 
 
6. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของสถานศึกษา ( SWOT ) 
 
จุดแข็ง/จุดเด่น 
 1. ด้านบุคลากร 
 ครูและบุคลากรส่วนใหญ่ของโรงเรียนมีความพร้อมในการปฏิบัติงานทางด้านความรู้ ทักษะ ความ
ช านาญคุณธรรม มีอิสระในการสอนการวิจัยและการปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัย บุคลากรและ
ผู้ปกครองของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ครูมีความพร้อมด้านคุณวุฒิ ตรงตามสาขาท่ีสอนและ
มีความสามารถพิเศษหลากหลายซึ่งได้น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีความรับผิดชอบสูง ความคิด
สร้างสรรค์และทุ่มเทเสียสละเพื่องานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน  ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง 
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรู้ความสามารถและทุ่มเทเสียสละในหน้าท่ีของตนเอง  
 
 2. ด้านการบริหารงานขององค์กร 
 โรงเรียนมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของสังคม  มีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีสถานภาพชัดเจน วัฒนธรรม
องค์กร  มีความเข้มแข็ง สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน มีข้อมูลสารสนเทศท่ี
หลากหลาย มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนการบริหารงาน มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็งมีช่ือเสียงเป็น
รากฐานในการขับเคล่ือนองค์กร ได้รับการยอมรับในวงการศึกษาและวิชาการ นักเรียนและบุคลากรมี
คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลและเปิดโอกาสในการรับฟัง
ความคิดเห็น ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างอิสระ 
 
3. ด้านสวัสดิการสร้างขวัญและก าลังใจ 
 ครูและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขวัญก าลังใจ มีความมั่นคงในการท างาน การวางแผนใน
การแสวงหาความก้าวหน้าในวิชาชีพได้อย่างอิสระ มีทิศทางและข้อตกลงท่ีชัดเจน รวมถึงมีสวัสดิการเพื่อ
สร้างเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของครู เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าง 
 
 4. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรของโรงเรียนมีความเหมาะสม  ทันสมัย และมีความหลากหลาย ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน มีบรรยากาศกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้แก่
นักเรียนท่ีมีจ านวนมากในแต่ละปี อีกท้ังมีความหลากหลาย มีกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการ
ปฏิบัติจริง โรงเรียนมีการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามวัฒนธรรมไทย พร้อมกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
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ด ารงชีวิตตามวัฒนธรรมอื่น มีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร รวมท้ังบริการทางวิชาการในด้านการ
จัดการเรียนการสอน ท้ังศึกษาดูงานและโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนต่างๆ 
 
 5. ด้านผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  ผู้เรียนรักโรงเรียน เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ คิดเชิงวิจารณญาณ และทักษะชีวิต ผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการเรียน
เช่ือมโยงไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย และความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 
 6. ด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อม และวัสดุอุปกรณ์ 
 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีเครื่องมือและอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัย พร้อมต่อการเรียนรู้และการท างาน มีการใช้ส่ือท่ีหลากหลาย 
 
จุดอ่อน 
 1. ด้านบุคลากร 
 บุคลากรของโรงเรียนบางกลุ่มสาระมีจ านวนไม่เพียงพอกับการเปล่ียนแปลงท่ีก าลังจะเกิดขึ้น มี
ความซ้ าซ้อนในการท างาน และภาระงานพิเศษมีปริมาณมาก ท้ังงานประจ า บริการนักเรียนและครู และ
งานนโยบายจากต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ทัศนคติของบุคลากรไม่ท างานเชิงรุก บุคลากรขาดความเข้าใจ
บทบาทในการท างาน   ยึดติดการท างานแบบเดิม 
 
 2. ด้านการบริหารงานขององค์กร 
 การอนุมัติกรอบอัตราก าลังของต้นสังกัดไม่เป็นไปตามความต้องการก าลังคนของโรงเรียน  การ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีประสิทธิภาพไม่สมบูรณ์ ไม่มีแผนการพัฒนาโรงเรียนระยะ
กลางและระยะยาว ( 10 - 20 ปี ) 
  
โอกาส 
 1. สถานศึกษา 
 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้ จัดให้มีการพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอ ท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน มีแรงสนับสนุนอย่างกว้างขวาง โรงเรียนมีหน่วยงานสนับสนุนในการท างานท่ี
ดี และมีคุณภาพ    มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม สถานศึกษามีความพร้อมด้านกายภาพ วัสดุ
อุปกรณ์การเรียน ความปลอดภัย อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษามีช่ือเสียง
อยู่ในแหล่งเรียนรู้ ท าให้เป็นจุดเด่น ดึงดูดความสนใจของผู้มีความรู้ความสามารถมาสมัครมาร่วมในการ
ท างาน 
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2. ด้านบุคลากรและนักเรียน  
 ผู้ปกครอง  บุคลากร ครอบครัว และชุมชนภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นวิทยากรช่วยสอน นักเรียนมาจากพื้นฐานของครอบครัวท่ีดี และบางส่วนได้รับการ
คัดเลือกด้านความพร้อมทางวิชาการ ท าให้เกิดผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน มีผู้บริหารที่มี
ความสามารถ มีความเข้าใจมีวิสัยทัศน์ท่ีจะพัฒนาการวางแผนงาน เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ในอนาคต 
ผู้ปกครองมีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมในหน้าท่ีการงาน และฐานะทางสังคม พร้อมท่ีจะให้การ
สนับสนุนกิจกรรม มีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ชมรมศิษย์เก่า ซึ่งพร้อมท่ีจะ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน นักเรียนและบุคลากรมีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความรู้ท้ังในและนอก
ห้องเรียน 
 
อุปสรรค/ข้อจ ากัด  
 1. ด้านบุคลากร 
 โรงเรียนมีข้อจ ากัดในการจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าท่ีแทนบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการ  
 
 2. ด้านสถานที่ สภาพแวดล้อมและเทคโนโลย ี
 สภาพอาคารสถานท่ี  และวัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างเก่า ล้าสมัย เนื่องจากมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน 
และมีการช ารุดจ านวนมาก 
 
 3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศเปล่ียนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็ว  ท าให้ไม่สามารถจัดหา บริหารจัดการ หรือ
น ามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม  
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บทท่ี 2 
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 

 
 
 วิสัยทัศน์  ( Vision ) 
 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานของความ
เป็นไทย  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในปี  2564 
 
พันธกิจ  ( Mission ) 

1. ยกระดับผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ มีทักษะในการด าเนินชีวิต บน

พื้นฐานความเป็นไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
4. จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมท่ีทันสมัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
5. บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
6. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สืบสานศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  อนุรักษ์และใส่ใจส่ิงแวดล้อม 

รับผิดชอบต่อสังคม 
 

เป้าประสงค์  ( Goal ) 
1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะในการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ  
4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการมี่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาลมุ่งสู่คุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 
5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
กลยุทธ์  (Strategy ) 
กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานของความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4  ยกระดับระบบบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษา 
 
สมรรถนะส าคัญ  ( Competencies ) 

1. พัฒนาผู้เรียนทางวิชาการและคุณลักษณะ 
2. บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
3. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
ค่านิยม  (  Values  ) 

1. มุ่งพัฒนาวิชาการตามมาตรฐานสากล 
2. สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

 
วัฒนธรรม ท างานเป็นทีม  มีความรักและเมตตาต่อศิษย์  
 
อัตลักษณ์  ( Identity )                      คิดดี  สร้างสรรค์   มคีวามสุข  
 
เอกลักษณ์  (School  Uniqueness)     สร้างคนดี  มีทักษะชีวิต 
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กระบวนทัศน์ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 
 

 1.  รูปแบบการพัฒนา 
  -  มีรูปแบบการพัฒนาของตนเอง 
  -  พัฒนาตามศักยภาพ และบริบทของตน 
  -  ระดมทรัพยากรรอบด้าน 
  -  จากแบบอย่างความส าเร็จท่ีหลากหลาย  
 2.  ความใฝ่รู้ 
  -  สร้างแรงกระตุ้น จูงใจแก่ผู้เรียน 
  -  ผู้เรียนเพลิดเพลินในการแสวงหาความรู้  
 3.  Multi Intelligence ( พหุปัญญา )  
  -  ค านึงถึงภูมิปัญญา และความถนัดท่ีต่างกันของผู้เรียน 
  -  รู้จัก รู้ใจ ในการคัดกรองในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล 
  -  ส่งเสริมพหุปัญญาตามความแตกต่าง 
 4.  ประชาคมโลก 
  -  ใฝุรู้ ไร้พรมแดน 
  -  รับผิดชอบร่วมกันต่อโลก 
 

*********************************************************************** 
 

ค่านิยม S : M : A : R : T 
   S  :  Student   -  ส่งเสริมความฉลาดของผู้เรียน  
   M : Management   -  บริหารด้วยระบบคุณภาพ 
   A  :  Area   -  สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
   R  :  Room   -  ห้องเรียนคุณภาพ 
   T  :  Technology  -  ใช้เทคโนโลยีขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวชีวั้ด 
1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 1.1   ร่วมกิจกรรมเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 

1.2   ปฏิบัติตามค าสอนของศาสนาและพระบรมราโชวาท 
1.3  จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 

2.  ซ่ือสัตย์สุจริต 2.1  ซื่อตรงต่อหน้าท่ี 
2.2  ปฏิบัติตนเป็นคนพูดจริงท าจริง 
2.3  ท าการบ้านและแบบทดสอบด้วยตนเอง 

3.  มีวินัย 3.1  ตรงต่อเวลา 
3.2  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม 
3.3  แต่งกายถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 
3.4  เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น 

4.  ใฝ่เรียนรู้ 4.1  กระตือรือร้นในการเรียน 
4.2  เรียนรู้การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
4.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

5.  อยู่อย่างพอเพียง 5.1  ใช้ทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
5.2  ไม่เกี่ยวข้องกับส่ิงเสพติดและอบายมุข 
5.3  สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีมนุษยสัมพันธ์ 

6.  มุ่งม่ันในการท างาน 6.1  มีความขยันหมั่นเพียรและอดทน 
6.2  เสียสละก าลังกายใจสติปัญญาทรัพย์เวลาในการท างาน  
6.3  ต้ังใจท างานจนประสบความส าเร็จ 

7.  รักความเป็นไทย 7.1  ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย 
7.2  ใช้ภาษาได้ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
7.3  มีกิริยาวาจามารยาทสุภาพเรียบร้อย 

8.  มีจิตสาธารณะ 8.1  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน 
8.2  บ าเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
8.3  อาสาช่วยงานพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
          มาตรฐานการศึกษา  ของโรงเรยีนโนนสูงพทิยาคาร  มีจ านวน   3   มาตรฐาน  ได้แก่ 
 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน  
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 และทุกกลุ่มเปูาหมาย  
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2561-2564  

  

กลยุทธ์โรงเรียน มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
กลยุทธ์ที่ 1  
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของ
ผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการของผู้เรียน 
 

1.ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน เขียน การส่ือสาร  
และการคิดค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 60  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย 
ระดับ 3  ขึ้นไป 
2.นักเรียนร้อยละ 80  
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสนทนาขั้นพื้นฐาน 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  และส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน  เช่น การ
สมัครงาน ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 62  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย 
ระดับ 3  ขึ้นไป 
2.นักเรียนร้อยละ 82  
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสนทนาขั้นพื้นฐาน 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  และส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน  เช่น การ
สมัครงาน ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 64  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย 
ระดับ 3  ขึ้นไป 
2.นักเรียนร้อยละ 84  
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสนทนาขั้นพื้นฐาน 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  และส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน  เช่น การ
สมัครงาน ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 66  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย 
ระดับ 3  ขึ้นไป 
2.นักเรียนร้อยละ 86  
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสนทนาขั้นพื้นฐาน 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  และส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน  เช่น การ
สมัครงาน ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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กลยุทธ์โรงเรียน มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
กลยุทธ์ที่ 1  
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของ
ผู้เรียน 
(ต่อ) 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการของผู้เรียน 
 

1.ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน  เขียน  การส่ือสาร  
และการคิดค านวณ 

3. นักเรียนร้อยละ 60 
สามารถใช้ภาษาจีนใน
การส่ือสารได้ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 40  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับ 3 ขึ้นไป 
 

3. นักเรียนร้อยละ 62 
สามารถใช้ภาษาจีนใน
การส่ือสารได้ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 42  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับ 3 ขึ้นไป 
 

3. นักเรียนร้อยละ 64 
สามารถใช้ภาษาจีนใน
การส่ือสารได้ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 44  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับ 3 ขึ้นไป 
 

3. นักเรียนร้อยละ 66 
สามารถใช้ภาษาจีนใน
การส่ือสารได้ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 46  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับ 3 ขึ้นไป 
 

2.  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ไขปัญหา 

1.  นักเรียนทุกคนมี
ผลงาน/ช้ินงานจากการ
ท าโครงงาน(กลุ่มหรือ
เด่ียว) 
2.  นักเรียนร้อยละ 80 
สามารถอธิบายหลักการ
แนวคิด ขั้นตอนการท า
โครงงาน และบอก
ปัญหาอุปสรรคของการ
ท างานได้ 

1.  นักเรียนทุกคนมี
ผลงาน/ช้ินงานจากการ
ท าโครงงาน(กลุ่มหรือ
เด่ียว) 
2.  นักเรียนร้อยละ 83 
สามารถอธิบายหลักการ
แนวคิด ขั้นตอนการท า
โครงงาน และบอก
ปัญหาอุปสรรคของการ
ท างานได้ 

1.  นักเรียนทุกคนมี
ผลงาน/ช้ินงานจากการ
ท าโครงงาน(กลุ่มหรือ
เด่ียว) 
2.  นักเรียนร้อยละ 86 
สามารถอธิบายหลักการ
แนวคิด ขั้นตอนการท า
โครงงาน และบอก
ปัญหาอุปสรรคของการ
ท างานได้ 

1.  นักเรียนทุกคนมี
ผลงาน/ช้ินงานจากการ
ท าโครงงาน(กลุ่มหรือ
เด่ียว) 
2.  นักเรียนร้อยละ 90 
สามารถอธิบายหลักการ
แนวคิด ขั้นตอนการท า
โครงงาน และบอก
ปัญหาอุปสรรคของการ
ท างานได้ 
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กลยุทธ์โรงเรียน มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
กลยุทธ์ที่ 1  
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของ
ผู้เรียน (ต่อ) 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการของผู้เรียน 
 
 

3.  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
 
 

1. นักเรียนร้อยละ 60  
มีผลงาน/โครงการท่ี
น าไปสู่การขยายผล/ 
ต่อยอดความคิดได้ 

1. นักเรียนร้อยละ 65  
มีผลงาน/โครงการท่ี
น าไปสู่การขยายผล/ 
ต่อยอดความคิดได้ 

1. นักเรียนร้อยละ 70 
 มีผลงาน/โครงการท่ี
น าไปสู่การขยายผล/ 
ต่อยอดความคิดได้ 

1. นักเรียนร้อยละ 75  
มีผลงาน/โครงการท่ี
น าไปสู่การขยายผล/ 
ต่อยอดความคิดได้ 

4. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

1. นักเรียนร้อยละ 100 
สามารถสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตและสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 
สามารถสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตและสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 
สามารถสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตและสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 
สามารถสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตและสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้ 

5.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

1.  นักเรียนร้อยละ 80 
มีระดับผลการเรียนเฉล่ีย
รวมตามหลักสูตร
สถานศึกษา มากกว่า
ระดับ 2.00  ขึ้นไป 
2.  นักเรียนร้อยละ 95  
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
3. ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน      

1.  นักเรียนร้อยละ 82 
มีระดับผลการเรียนเฉล่ีย
รวมตามหลักสูตร
สถานศึกษา มากกว่า
ระดับ 2.00  ขึ้นไป 
2.  นักเรียนร้อยละ 96  
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
3. ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน      

1.  นักเรียนร้อยละ 84 
มีระดับผลการเรียนเฉล่ีย
รวมตามหลักสูตร
สถานศึกษา มากกว่า
ระดับ 2.00  ขึ้นไป 
2.  นักเรียนร้อยละ 97  
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
3. ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน      

1.  นักเรียนร้อยละ 86 
มีระดับผลการเรียนเฉล่ีย
รวมตามหลักสูตร
สถานศึกษา มากกว่า
ระดับ 2.00  ขึ้นไป 
2.  นักเรียนร้อยละ 98  
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
3. ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน      
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กลยุทธ์โรงเรียน มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
   (O-NET) มีค่าเฉล่ีย  

สูงข้ึนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
(O-NET) มีค่าเฉล่ีย  
สูงข้ึนอย่างน้อย 1 รายวิชา 

(O-NET) มีค่าเฉล่ีย  
สูงข้ึนอย่างน้อย 2 รายวิชา 

(O-NET) มีค่าเฉล่ีย  
สูงข้ึนอย่างน้อย 2 รายวิชา 

กลยุทธ์ที่ 1  
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของ
ผู้เรียน (ต่อ) 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการของผู้เรียน 
(ต่อ) 

6.  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 
 

1. นักเรียนร้อยละ 100 
มีความรู้และทักษะ
พื้นฐานต่องานอาชีพ
อย่างน้อย 1 อย่าง 

1. นักเรียนร้อยละ 100 
มีความรู้และทักษะ
พื้นฐานต่องานอาชีพ
อย่างน้อย 1 อย่าง 

1. นักเรียนร้อยละ 100 
มีความรู้และทักษะ
พื้นฐานต่องานอาชีพ
อย่างน้อย 1 อย่าง 

1. นักเรียนร้อยละ 100 
มีความรู้และทักษะ
พื้นฐานต่องานอาชีพ
อย่างน้อย 2 อย่าง 

กลยุทธ์ที่ 2  
พัฒนาผู้เรียนให ้
มีคุณธรรม 
จริยธรรม   
มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์บน
พื้นฐานของความ
เป็นไทย 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
1.2  คุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
และค่านิยมท่ีดีตามท่ี 
สถานศึกษาก าหนด 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 
ร่วมกิจกรรมกับชุมชน
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 
1 กิจกรรม 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 
ร่วมกิจกรรมกับชุมชน
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 
1 กิจกรรม 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 
ร่วมกิจกรรมกับชุมชน
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 
2 กิจกรรม 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 
ร่วมกิจกรรมกับชุมชน
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 
2 กิจกรรม 
 

2.  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

2.  ผู้เรียนร้อยละ 100  
มีส่วนร่วมในโครงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น  
และภูมิปัญญาไทย 

2.  ผู้เรียนร้อยละ 100  
มีส่วนร่วมในโครงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น  
และภูมิปัญญาไทย 

2.  ผู้เรียนร้อยละ 100  
มีส่วนร่วมในโครงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น  
และภูมิปัญญาไทย 

2.  ผู้เรียนร้อยละ 100  
มีส่วนร่วมในโครงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น  
และภูมิปัญญาไทย 
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กลยุทธ์โรงเรียน มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
  3. ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่

ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
บนความแตกต่าง 
และหลากหลาย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
บนความแตกต่าง 
และหลากหลาย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
บนความแตกต่าง 
และหลากหลาย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
บนความแตกต่าง 
และหลากหลาย 

กลยุทธ์ที่ 2  
พัฒนาผู้เรียนให ้
มีคุณธรรม 
จริยธรรม   
มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์บน
พื้นฐานของความ
เป็นไทย (ต่อ) 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
1.2  คุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน (ต่อ) 

3. ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

2.  ผู้เรียนร้อยละ 100 
ร่วมกิจกรรมทางสังคม 
ท้ังในและนอก
สถานศึกษา 

2.  ผู้เรียนร้อยละ 100 
ร่วมกิจกรรมทางสังคม 
ท้ังในและนอก
สถานศึกษา 

2.  ผู้เรียนร้อยละ 100 
ร่วมกิจกรรมทางสังคม 
ท้ังในและนอก
สถานศึกษา 

2.  ผู้เรียนร้อยละ 100 
ร่วมกิจกรรมทางสังคม 
ท้ังในและนอก
สถานศึกษา 

4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 

1. นักเรียนร้อยละ95  
มีร่างกายแข็งแรง  
ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด 
และแก้ปัญหาโดยไม่ใช้
ความรุนแรง 

1. นักเรียนร้อยละ96  
มีร่างกายแข็งแรง  
ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด 
และแก้ปัญหาโดยไม่ใช้
ความรุนแรง 

1. นักเรียนร้อยละ97  
มีร่างกายแข็งแรง  
ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด 
และแก้ปัญหาโดยไม่ใช้
ความรุนแรง 

1. นักเรียนร้อยละ98  
มีร่างกายแข็งแรง  
ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด 
และแก้ปัญหาโดยไม่ใช้
ความรุนแรง 

กลยุทธ์ที่ 3  
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเป็น
ครูมืออาชีพ 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

1.  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์ และ 
  พันธกิจท่ีชัดเจน 

1. โรงเรียนเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับ 
ดีเลิศ 
 

1. โรงเรียนเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับ 
ดีเลิศ 
 

1. โรงเรียนเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับ 
ดีเลิศ 
 

1. โรงเรียนเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับ 
ดีเลิศ 
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กลยุทธ์โรงเรียน มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
กลยุทธ์ที่ 3  
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเป็น
ครูมืออาชีพ (ต่อ) 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ (ต่อ) 

2.  มีระบบจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

1.  โรงเรียนใช้กระบวน 
การ PRSS MODEL  
ในการบริหารและจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

1.  โรงเรียนใช้กระบวน 
การ PRSS MODEL  
ในการบริหารและจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

1.  โรงเรียนใช้กระบวน 
การ PRSS MODEL  
ในการบริหารและจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

1.  โรงเรียนใช้กระบวน 
การ PRSS MODEL  
ในการบริหารและจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

3.  การพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 

1.  โรงเรียนมีแผนพัฒนา
วิชาการท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรของสถานศึกษา 
2. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน 
สอดคล้องกับความถนัด 
ความสนใจ และ
ศักยภาพของผู้เรียน 

1.  โรงเรียนมีแผนพัฒนา
วิชาการท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรของสถานศึกษา 
2. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน 
สอดคล้องกับความถนัด 
ความสนใจ และ
ศักยภาพของผู้เรียน 

1.  โรงเรียนมีแผนพัฒนา
วิชาการท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรของสถานศึกษา 
2. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน 
สอดคล้องกับความถนัด 
ความสนใจ และ
ศักยภาพของผู้เรียน 

1.  โรงเรียนมีแผนพัฒนา
วิชาการท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรของสถานศึกษา 
2. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน 
สอดคล้องกับความถนัด 
ความสนใจ และ
ศักยภาพของผู้เรียน 

4. การพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

1.  ครูและบุคลากร  
ร้อยละ 100 ได้เข้ารับ
การพัฒนาอย่างน้อย 20 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 

1.  ครูและบุคลากร  
ร้อยละ 100 ได้เข้ารับ
การพัฒนาอย่างน้อย 20 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 

1.  ครูและบุคลากร  
ร้อยละ 100 ได้เข้ารับ
การพัฒนาอย่างน้อย 20 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 

1.  ครูและบุคลากร  
ร้อยละ 100 ได้เข้ารับ
การพัฒนาอย่างน้อย 20 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
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กลยุทธ์โรงเรียน มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
กลยุทธ์ที่ 3  
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเป็น
ครูมืออาชีพ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ (ต่อ) 

2.  ครูและบุคลากร  
ร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
อย่างน้อย 50 ช่ัวโมงต่อ
ปีการศึกษา 
3.  ครูร้อยละ 100  
มี ID Plan 
4.  ครูร้อยละ 100      
มี SAR รายบุคคล 

2.  ครูและบุคลากร  
ร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
อย่างน้อย 50 ช่ัวโมงต่อ
ปีการศึกษา 
3.  ครูร้อยละ 100  
มี ID Plan 
4.  ครูร้อยละ 100      
มี SAR รายบุคคล 

2.  ครูและบุคลากร  
ร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
อย่างน้อย 50 ช่ัวโมงต่อ
ปีการศึกษา 
3.  ครูร้อยละ 100  
มี ID Plan 
4.  ครูร้อยละ 100      
มี SAR รายบุคคล 

2.  ครูและบุคลากร  
ร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
อย่างน้อย 50 ช่ัวโมงต่อ
ปีการศึกษา 
3.  ครูร้อยละ 100  
มี ID Plan 
4.  ครูร้อยละ 100      
มี SAR รายบุคคล 

5.  การจัดสภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

1. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น 
ปลอดภัย  มีแหล่ง
พักผ่อนท่ีเพียงพอ  

1. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น 
ปลอดภัย  มีแหล่ง
พักผ่อนท่ีเพียงพอ  

1. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น 
ปลอดภัย  มีแหล่ง
พักผ่อนท่ีเพียงพอ  

1. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น 
ปลอดภัย  มีแหล่ง
พักผ่อนท่ีเพียงพอ  

2.  โรงเรียนมีแหล่ง
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์ 
เน็ตท่ีเข้าถึงได้ง่าย 
 

2.  โรงเรียนมีแหล่ง
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์ 
เน็ตท่ีเข้าถึงได้ง่าย 
 

2.  โรงเรียนมีแหล่ง
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์ 
เน็ตท่ีเข้าถึงได้ง่าย 
 

2.  โรงเรียนมีแหล่ง
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์ 
เน็ตท่ีเข้าถึงได้ง่าย 
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 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่
ความเป็นครูมือ
อาชีพ (ต่อ) 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
(ต่อ) 

5.  การจัดสภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
(ต่อ) 

3.  โรงเรียนมีห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการ และ
ห้องเรียนท่ีมีคุณภาพ     
มีสื่อ อุปกรณ์อย่าง
เพียงพอและใช้งานได้ 
4.  โรงเรียนจัดเวทีทาง
วิชาการให้นักเรียนทุกคน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันอย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปีการศึกษา 

3.  โรงเรียนมีห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการ และ
ห้องเรียนท่ีมีคุณภาพ    
มีสื่อ อุปกรณ์อย่าง
เพียงพอและใช้งานได้ 
4.  โรงเรียนจัดเวทีทาง
วิชาการให้นักเรียนทุกคน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันอย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปีการศึกษา 

3.  โรงเรียนมีห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการ และ
ห้องเรียนท่ีมีคุณภาพ     
มีสื่อ อุปกรณ์อย่าง
เพียงพอและใช้งานได้ 
4.  โรงเรียนจัดเวทีทาง
วิชาการให้นักเรียนทุกคน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันอย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปีการศึกษา 

3.  โรงเรียนมีห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการ และ
ห้องเรียนท่ีมีคุณภาพ     
มีสื่อ อุปกรณ์อย่าง
เพียงพอและใช้งานได้ 
4.  โรงเรียนจัดเวทีทาง
วิชาการให้นักเรียนทุกคน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันอย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปีการศึกษา 

6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ 

1.  โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี 
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้
อย่างเพียงพอและใช้  

1.  โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี 
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้
อย่างเพียงพอและใช้  

1.  โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี 
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้
อย่างเพียงพอและใช้  

1.  โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี 
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้
อย่างเพียงพอและใช้  

ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
2. โรงเรียนจัดให้มีห้อง
Smart Classroom    
ทุกกลุ่มสาระ 
 

ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
2. โรงเรียนจัดให้มีห้อง
Smart Classroom    
ทุกกลุ่มสาระ 
 

ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
2. โรงเรียนจัดให้มีห้อง
Smart Classroom    
ทุกกลุ่มสาระ 
 

ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
2. โรงเรียนจัดให้มีห้อง
Smart Classroom    
ทุกกลุ่มสาระ 
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กลยุทธ์โรงเรียน มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
กลยุทธ์ที่ 4  
ยกระดับระบบ
บริหารจัดการสู่
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 
 
 
 
 

1. การจัดกระบวนการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  ครูทุกคนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ (active 
learning) และส่งแผนการ
เรียนรู้อย่างน้อย 1 
รายวิชาตามปฏิทินท่ี
วิชาการก าหนดทุกครั้ง 
1.2  ครูทุกคนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
หรือเป็นท่ีปรึกษาโครงงาน  
1.3  ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ส่งเสริมนักเรียนเข้า
ร่วมแสดงความ 
สามารถ/ประกวด/แข่งขัน
ความรู้และทักษะทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 1ครั้ง 

1.1  ครูทุกคนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ (active 
learning) และส่งแผนการ
เรียนรู้อย่างน้อย 1 
รายวิชาตามปฏิทินท่ี
วิชาการก าหนดทุกครั้ง 
1.2  ครูทุกคนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
หรือเป็นท่ีปรึกษาโครงงาน  
1.3  ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ส่งเสริมนักเรียนเข้า
ร่วมแสดงความ 
สามารถ/ประกวด/แข่งขัน
ความรู้และทักษะทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 1ครั้ง 

1.1  ครูทุกคนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ (active 
learning) และส่งแผนการ
เรียนรู้อย่างน้อย 1 
รายวิชาตามปฏิทินท่ี
วิชาการก าหนดทุกครั้ง 
1.2  ครูทุกคนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
หรือเป็นท่ีปรึกษาโครงงาน  
1.3  ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ส่งเสริมนักเรียนเข้า
ร่วมแสดงความ 
สามารถ/ประกวด/แข่งขัน
ความรู้และทักษะทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 1ครั้ง 

1.1  ครูทุกคนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ (active 
learning) และส่งแผนการ
เรียนรู้อย่างน้อย 1 
รายวิชาตามปฏิทินท่ี
วิชาการก าหนดทุกครั้ง 
1.2  ครูทุกคนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
หรือเป็นท่ีปรึกษาโครงงาน  
1.3  ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ส่งเสริมนักเรียนเข้า
ร่วมแสดงความ 
สามารถ/ประกวด/แข่งขัน
ความรู้และทักษะทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 1ครั้ง 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

2.1  ครูและนักเรียน
ร่วมกันผลิตสื่อการเรียนรู้ 
 

2.1  ครูและนักเรียน
ร่วมกันผลิตสื่อการเรียนรู้ 
 

2.1  ครูและนักเรียน
ร่วมกันผลิตสื่อการเรียนรู้ 
 

2.1  ครูและนักเรียน
ร่วมกันผลิตสื่อการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์โรงเรียน มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
กลยุทธ์ที่ 4  
ยกระดับระบบ
บริหารจัดการสู่
มาตรฐานสากล 
(ต่อ) 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (ต่อ) 

 และน าเสนอเผยแพร่ทุก
ระดับ อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ช้ินงาน 
2.2  ครูและนักเรียน
ร่วมกันศึกษาเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อน ามา
จัดท าเป็นนวัตกรรมใน
สถานศึกษาอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ช้ินงาน 

และน าเสนอเผยแพร่ทุก
ระดับ อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ช้ินงาน 
2.2  ครูและนักเรียน
ร่วมกันศึกษาเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อน ามา
จัดท าเป็นนวัตกรรมใน
สถานศึกษาอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ช้ินงาน 

และน าเสนอเผยแพร่ทุก
ระดับ อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ช้ินงาน 
2.2  ครูและนักเรียน
ร่วมกันศึกษาเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อน ามา
จัดท าเป็นนวัตกรรมใน
สถานศึกษาอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ช้ินงาน 

และน าเสนอเผยแพร่ทุก
ระดับ อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ช้ินงาน 
2.2  ครูและนักเรียน
ร่วมกันศึกษาเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อน ามา
จัดท าเป็นนวัตกรรมใน
สถานศึกษาอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ช้ินงาน 

กลยุทธ์ที่ 4  
ยกระดับระบบ
บริหารจัดการสู่
มาตรฐานสากล 
(ต่อ) 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
3.1  กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ (ต่อ) 

2. ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้(ต่อ) 
 

2.3  ครูทุกคนใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ตามความ
เหมาะสม 

2.3  ครูทุกคนใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ตามความ
เหมาะสม 

2.3  ครูทุกคนใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ตามความ
เหมาะสม 

2.3  ครูทุกคนใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ตามความ
เหมาะสม 

 

3.  มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียน เชิงบวก  

3.1 ครูทุกคนมีข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
และมีการส่ือสารและ
ประสานความร่วมมือกับ  

3.1 ครูทุกคนมีข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
และมีการส่ือสารและ
ประสานความร่วมมือกับ  

3.1 ครูทุกคนมีข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
และมีการส่ือสารและ
ประสานความร่วมมือกับ  

3.1 ครูทุกคนมีข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
และมีการส่ือสารและ
ประสานความร่วมมือกับ  
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กลยุทธ์โรงเรียน มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
กลยุทธ์ที่ 4  
ยกระดับระบบ
บริหารจัดการสู่
มาตรฐานสากล 
(ต่อ) 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
3.1  กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ (ต่อ) 

3.  มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียน เชิงบวก (ต่อ) 

ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา 
3.2 นักเรียนร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมท ากิจกรรมท่ี
ทางโรงเรียนจัดขึ้นและมี
การเสริมแรงอย่าง
สม่ าเสมอ  
 

ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา 
3.2 นักเรียนร้อยละ 83 
มีส่วนร่วมท ากิจกรรมท่ี
ทางโรงเรียนจัดขึ้นและมี
การเสริมแรงอย่าง
สม่ าเสมอ  
 

ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา 
3.2 นักเรียนร้อยละ 86 
มีส่วนร่วมท ากิจกรรมท่ี
ทางโรงเรียนจัดขึ้นและมี
การเสริมแรงอย่าง
สม่ าเสมอ  
 

ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา 
3.2 นักเรียนร้อยละ 90 
มีส่วนร่วมท ากิจกรรมท่ี
ทางโรงเรียนจัดขึ้นและมี
การเสริมแรงอย่าง
สม่ าเสมอ  
 

4.  ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

4.1 ครูทุกคนมีวิธีการวัด 
และประเมินผลท่ี 
หลากหลายเหมาะสม
ตามสภาพจริง 
4.2.  ครูมีการรายงานผล
การเรียนรู้ของนักเรียน
และน าผลมาวางแผน
พัฒนานักเรียน        
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4.1 ครูทุกคนมีวิธีการวัด 
และประเมินผลท่ี 
หลากหลายเหมาะสม
ตามสภาพจริง 
4.2.  ครูมีการรายงานผล
การเรียนรู้ของนักเรียน
และน าผลมาวางแผน
พัฒนานักเรียน        
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4.1 ครูทุกคนมีวิธีการวัด 
และประเมินผลท่ี 
หลากหลายเหมาะสม
ตามสภาพจริง 
4.2.  ครูมีการรายงานผล
การเรียนรู้ของนักเรียน
และน าผลมาวางแผน
พัฒนานักเรียน        
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4.1 ครูทุกคนมีวิธีการวัด 
และประเมินผลท่ี 
หลากหลายเหมาะสม
ตามสภาพจริง 
4.2.  ครูมีการรายงานผล
การเรียนรู้ของนักเรียน
และน าผลมาวางแผน
พัฒนานักเรียน        
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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กลยุทธ์โรงเรียน มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
กลยุทธ์ที่ 4  
ยกระดับระบบ
บริหารจัดการสู่
มาตรฐานสากล 
(ต่อ) 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (ต่อ) 

5.  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

5.1  ครูทุกคนมีกลุ่ม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพื่ออภิปราย
แลกเปล่ียนวิธีการสอน 
และแก้ปัญหานักเรียน
พร้อมรายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5.1  ครูทุกคนมีกลุ่ม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพื่ออภิปราย
แลกเปล่ียนวิธีการสอน 
และแก้ปัญหานักเรียน
พร้อมรายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5.1  ครูทุกคนมีกลุ่ม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพื่ออภิปราย
แลกเปล่ียนวิธีการสอน 
และแก้ปัญหานักเรียน
พร้อมรายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5.1  ครูทุกคนมีกลุ่ม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพื่ออภิปราย
แลกเปล่ียนวิธีการสอน 
และแก้ปัญหานักเรียน
พร้อมรายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา  
 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนา
เครือข่ายการจัด
การศึกษา 

มาตรฐานที่ 2   
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
 

3.  การพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 

1.  โรงเรียนมีแผนพัฒนา
วิชาการท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรของสถานศึกษา 
2. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน 
สอดคล้องกับความถนัด 
ความสนใจ และ
ศักยภาพของผู้เรียน 

1.  โรงเรียนมีแผนพัฒนา
วิชาการท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรของสถานศึกษา 
2. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน 
สอดคล้องกับความถนัด 
ความสนใจ และ
ศักยภาพของผู้เรียน 

1.  โรงเรียนมีแผนพัฒนา
วิชาการท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรของสถานศึกษา 
2. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน 
สอดคล้องกับความถนัด 
ความสนใจ และ
ศักยภาพของผู้เรียน 

1.  โรงเรียนมีแผนพัฒนา
วิชาการท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรของสถานศึกษา 
2. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน 
สอดคล้องกับความถนัด 
ความสนใจ และ
ศักยภาพของผู้เรียน 
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กลยุทธ์โรงเรียน มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนา
เครือข่ายการจัด
การศึกษา 
(ต่อ) 

มาตรฐานที่ 2   
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
 

4. การพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

1.  ครูและบุคลากร  
ร้อยละ 100 ได้เข้ารับ
การพัฒนาอย่างน้อย 20 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
2.  ครูและบุคลากร  
ร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
อย่างน้อย 50 ช่ัวโมงต่อ
ปีการศึกษา 

1.  ครูและบุคลากร  
ร้อยละ 100 ได้เข้ารับ
การพัฒนาอย่างน้อย 20 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
2.  ครูและบุคลากร  
ร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
อย่างน้อย 50 ช่ัวโมงต่อ
ปีการศึกษา 

1.  ครูและบุคลากร  
ร้อยละ 100 ได้เข้ารับ
การพัฒนาอย่างน้อย 20 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
2.  ครูและบุคลากร  
ร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
อย่างน้อย 50 ช่ัวโมงต่อ
ปีการศึกษา 

1.  ครูและบุคลากร  
ร้อยละ 100 ได้เข้ารับ
การพัฒนาอย่างน้อย 20 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
2.  ครูและบุคลากร  
ร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
อย่างน้อย 50 ช่ัวโมงต่อ
ปีการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนา
เครือข่ายการจัด
การศึกษา 
(ต่อ) 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1  กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1. การจัดกระบวนการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
 
 
 

1.2  ครูทุกคนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานหรือเป็นท่ี
ปรึกษาโครงงาน  
1.3  ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ส่งเสริมนักเรียน
เข้าร่วมแสดง
ความสามารถ/ประกวด/ 

1.2  ครูทุกคนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานหรือเป็นท่ี
ปรึกษาโครงงาน  
1.3  ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ส่งเสริมนักเรียน
เข้าร่วมแสดง
ความสามารถ/ประกวด/ 

1.2  ครูทุกคนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานหรือเป็นท่ี
ปรึกษาโครงงาน  
1.3  ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ส่งเสริมนักเรียน
เข้าร่วมแสดง
ความสามารถ/ประกวด/ 

1.2  ครูทุกคนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานหรือเป็นท่ี
ปรึกษาโครงงาน  
1.3  ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ส่งเสริมนักเรียน
เข้าร่วมแสดง
ความสามารถ/ประกวด/ 
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กลยุทธ์โรงเรียน มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์โรงเรียน มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนา
เครือข่ายการจัด
การศึกษา 
(ต่อ) 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1  กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1. การจัดกระบวนการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

แข่งขันความรู้และทักษะ
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 
1ครั้ง 

แข่งขันความรู้และทักษะ
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 
1ครั้ง 

แข่งขันความรู้และทักษะ
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 
1ครั้ง 

แข่งขันความรู้และทักษะ
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 
1ครั้ง 

2. ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
 

2.1  ครูและนักเรียน
ร่วมกันผลิตส่ือการเรียนรู้
และน าเสนอเผยแพร่ทุก
ระดับ อย่างน้อยภาค 
เรียนละ 1 ช้ินงาน 

2.1  ครูและนักเรียน
ร่วมกันผลิตส่ือการเรียนรู้
และน าเสนอเผยแพร่ทุก
ระดับ อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ช้ินงาน 

2.1  ครูและนักเรียน
ร่วมกันผลิตส่ือการเรียนรู้
และน าเสนอเผยแพร่ทุก
ระดับ อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ช้ินงาน 

2.1  ครูและนักเรียน
ร่วมกันผลิตส่ือการเรียนรู้
และน าเสนอเผยแพร่ทุก
ระดับ อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ช้ินงาน 

2.2  ครูและนักเรียน
ร่วมกันศึกษาเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อน ามา
จัดท าเป็นนวัตกรรมใน
สถานศึกษาอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ช้ินงาน 

2.2  ครูและนักเรียน
ร่วมกันศึกษาเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อน ามา
จัดท าเป็นนวัตกรรมใน
สถานศึกษาอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ช้ินงาน 

2.2  ครูและนักเรียน
ร่วมกันศึกษาเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อน ามา
จัดท าเป็นนวัตกรรมใน
สถานศึกษาอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ช้ินงาน 

2.2  ครูและนักเรียน
ร่วมกันศึกษาเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อน ามา
จัดท าเป็นนวัตกรรมใน
สถานศึกษาอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ช้ินงาน 
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บทที่ 3 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  วิทยากรภายนอก  และแหล่งการเรียนรู้ 

 

 

1.  ความหมายภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิทยากรภายนอก 

  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (Folk Wisdom) เป็นค าท่ีมีความหมายเช่นเดียวกับค าว่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เป็นองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ 
ซึ่งเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น ซึ่งมี ผู้ให้ค ากัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะต่าง ๆ 
กันดังนี ้
  กระทรวงศึกษาธิการ ( 2539 : 2) หมายถึง ความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเรา
ผ่านกระบวนการศึกษา สังเกตคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ท่ีประกอบกันขึ้นมา
จากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาเป็นศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆ อาจ
กล่าวไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ท่ีจะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การ
จัดการ แลการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ท่ีมีอยู่ท่ัวไปในสังคม ชุมชน
และในการตัวของผู้รู้เอง หากมีการสืบค้นหาเพื่อศึกษา และน ามาใช้ก็จะเป็นท่ีรู้จักกันเกิดการยอมรับ ถ่ายทอด 
และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้  
  ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ (2542 : 2) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ องค์ความรู้
ความสามารถของชุมชนท่ีส่ังสมสืบทอดกันมานาน เป็นความจริงแท้ของ ชุมชนเป็นศักยภาพท่ีจะใช้แก้ปัญหา 
จัดการปรับตน เรียนรู้ และถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุก เป็นแก่นของชุมชนท่ีจรรโลง 
ความเป็นชาติให้อยู่รอดจากทุกข์ภัยพิบัติท้ังปวง  
   จากความหมายดังกล่าว อาจสรุปว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงองค์ความรู้ หรือส่ิงท่ีส่ังสมกัน
มาต้ังแต่อดีต ซึ่งเป็นประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านการคิดค้นและปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง จนได้แนวทางท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคม เป็นท่ียอมรับนับถือจากบุคคลท่ัวไป ถือเป็น
แบบอย่างในการด ารงชีวิตท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมา 
  วิทยากรภายนอก หมายถึง บุคคลภายนอกสถานศึกษา ผู้ท าหน้าท่ีถ่ายทอดองค์ความรู้
เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะวิทยาท่ีตนเองมีความรู้ความช านาญในแขนงนั้นๆ  
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2.  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วิทยากรภายนอก 

ช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ สาขาความช านาญ สอดคล้องกับกลุ่มสาระ 
พระอาจารย์กฤษฏา     
สารคนโท 

วัดศรีวัฒนาราม 
บ้านหนองตะไก้  
ต.หนองไผ่  อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 

พระพุทธศาสนาและ 

การสวดมนต์ท านอง
สรภัญญะ 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

นายมานิต แสงศีลา   บ้านหนองนาค า ต.โนน
สูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 

การปกครองส่วนท้องถิ่น
และการผลิตอิฐบล๊อก 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี 

นายสุทธิพันธ์ ชูคันหอม     บ้านทองอินทร์  
ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี  
จ.อุดรธานี 

การปลูกปุาแบบวนเกษตร การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี 

นายพรเทพ ศักดิ์สุจรติ บ้านหนองหมื่นท้าว 
ต.โนนสูง  อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 

สถานประกอบการช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิค  (บริษัทอุดร
มาสเตอร์เทค) 
 

การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี 

นายเจริญ  ประกอบศรี    บ้านเสมา ต.โนนสูง  
อ.เมือง จ.อุดรธานี 
 

การจักสานไม้ไผ่ การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี 

นางมณี ชุมแวงวาปี    บ้านน้ าค า ต.โนนสูง  
อ.เมือง จ.อุดรธานี 
 

การท าขนมจีน การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี 
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3.  แหล่งการเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

ชื่อแหล่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ห้องศูนย์วิทยบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2. ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3. ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
4. ห้องศูนย์ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
5. ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
6. ห้องศูนย์พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ห้องศูนย์ดนตรีไทย-สากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8. ห้องศูนย์นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
9. ห้องศูนย์ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
10. ห้องศูนย์คหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
11. ห้องพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
12. ลานพัฒนาจิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
13. ห้องแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
14. ห้องศูนย์ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที่ต้ัง ชื่อแหล่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
บ้านหนองไผ่ ต.โนนสูง  
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา และพลศึกษา 

บ้านหนองไผ่ ต.โนนสูง  
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

2. โรงพยาบาลมะเร็ง กลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา และพลศึกษา 

บ้านชัยพร ต.โนนสูง  
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

3. สหกรณ์โคนมอุดรธานี กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 

บ้านโนนสูง ต.โนนสูง  
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

4. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
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ที่ต้ัง ชื่อแหล่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภูฝอยลม  ต.ทับกุง  
อ.หนองแสง  จ.อุดรธานี 

5. วนอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม กลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บ้านต้ิว ต.เมืองพาน   
อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี 

6. พระพุทธบาทบัวบก กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บ้านหมากแข้ง ต.หมากแข้ง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 
บ้านสามพร้าว ต.สามพร้าว 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

7. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   

บ้านเชียง ต.บ้านเชียง 
อ.หนองหาน จ.อุดรธาน ี

8.  พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง  
จ.อุดรธานี 

9. วังนาคินทร์ค าชะโนด กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บ้านเสมา ต.โนนสูง  
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

10. แหล่งวัตถุโบราณ 
โนนกระเบ้ือง 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

บ้านจ่ัน ต.บ้านจ่ัน 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

11.ศูนย์ฝึกฝีมือแรงงานจังหวัด
อุดรธานี 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 

บ้านโนนสูง ต.โนนสูง  
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

12. โรงงานขนมจีนบ้านโนนสูง กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ต.หมากแข้ง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

13. ศาลเจ้าปู-ุย่า กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

บ้านหมากแข้ง ต.หมากแข้ง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

14. กองบินที่ 23 อุดรธานี กลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ที่ต้ัง ชื่อแหล่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
บ้านโนนสูง ต.โนนสูง  
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

15. ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บ้านโนนสูง ต.โนนสูง  
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

16. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่าย
รามสูร ค่ายพระยาสุนทรธรรม
ธาดา 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 17. ทะเลบัวแดง กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาลเจ้าปู-ุย่า   

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร 

แหล่งวัตถุโบราณโนนกระเบ้ือง 

ภูฝอยลม 
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บทที่ 4 

บทบาทของผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาและผู้เก่ียวข้อง 

 

1.  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน 

 1.1  บทบาทของผู้บริหาร 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542   ท่ีให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารจัดการ ไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

โดยตรง ใน  4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล  และการบริหารทั่วไป สรุปพบ

สังเขปได้ ดังนี้ 

 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
-  มีความรู้และเป็นผู้น าด้าน
วิชาการ  
-  มีความรู้ มีทักษะ มี
ประสบการณ์ด้านการ
บริหารงาน 
-  สามารถใช้ความรู้และ
ประสบการณ์แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ทันท่วงที  
-  มีวิสัยทัศน์  
-  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
-  ใฝุเรียนใฝุรู้ มุ่งพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ  
-  รอบรู้ทางด้านการศึกษา  
-  มีความรับผิดชอบ  
-  แสวงหาข้อมูลข่าวสาร  
-  รายงานผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ 
-  ใช้นวัตกรรมทางการ
บริหาร 
-  ค านึงถึงมาตรฐานวิชาการ 
 

-  เข้าใจนโยบาย อ านาจ
หน้าท่ีและกิจกรรมใน
หน่วยงาน  
-  มีความรู้ระบบงบประมาณ 
-  เข้าใจระเบียบคลัง วัสดุ 
การเงิน 
-  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
-  มีความละเอียดรอบคอบ 
-  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
-  หมั่นตรวจสอบการใช้
งบประมาณอยู่เสมอ 
-  รายงานการเงินอย่างเป็น
ระบบ 
 

-  มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการ
บริหารงานบุคคล 
-  เป็นแบบอย่างที่ดี 
-  มีมนุษย์สัมพันธ์ 
-  มีอารมณ์ขัน 
-  เป็นนักประชาธิปไตย 
-  ประนีประนอม 
-  อดทน อดกลั้น 
-  เป็นนักพูดที่ดี 
-  มีความสามารถในการ
ประสานงาน 
-  มีความสามารถจูงใจให้คน
ร่วมกันท างาน 
-  กล้าตัดสินใจ 
-  มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร 
 

-  เป็นนักวางแผนและ
ก าหนดนโยบายที่ดี 
-  เป็นผู้ที่ตัดสินใจและ
วินิจฉัยสั่งการที่ดี 
-  มีความรู้ และบริหารโดย
ใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
-  เป็นผู้ที่มีความสามารถใน
การติดต่อสื่อสาร 
-  รู้จักมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบแก่ผู้ที่เหมาะสม 
-  มีความคล่องแคล่ว ว่องไว
และต่ืนตัวอยู่เสมอ 
-  มีความรับผิดชอบงานสูง
ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค 
-  ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 
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 1.2 บทบาทหน้าที่ของครู 

 1.2.1 สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงาน 

 1. สมรรถนะหลัก 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม 
1.  ความสามารถในการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
  1.1 ความรู้ความเข้าใจในการวางแผน 
การวางแผนการปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ 
2.  ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  2.1 การปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมาย 
ตามแผน 
  2.2 ความมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน 
  2.3 การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อ 
พัฒนางาน 
  2.4 การยึดหลักประหยัดในการ
ปฏิบัติงาน 
  2.5 การน านวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

1.  ความสามารถในการสร้างระบบการ
ให้บริการ 
  1.1  การศึกษาความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
  1.2  การจัดระบบการให้บริการบน
พื้นฐานของข้อมูลความต้องการ 
2.  ความสามารถในการให้บริการ 
  2.1  ความต้ังใจ เต็มใจ และกระตือรือร้น
ในการให้บริการ 
  2.2  การศึกษาผลการให้บริการ เพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 
 

1.  ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง 
  1.1  การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของ
ตนเอง 
  1.2  การเลือกวิธีพัฒนาตนเองให้
เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย 
2.  ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร 
  2.1  การจับใจความ การสรุปจากการ
อ่าน และการฟัง 
  2.2  ความชัดเจนในการอธิบาย และ
ยกตัวอย่าง 
  2.3  การตั้งค าถามได้ตรงประเด็น 
3.  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการแสวงหาความรู้ 
3.1  การจับใจความ และการสรุปจากการ
อ่านและการฟัง 
 

1.  ความสามารถในการวางแผนเพื่อการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม 
  1.1  การมีส่วนร่วมในการวางแผน
ร่วมกับผู้อื่น 
  1.2  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  1.3  การยอมรับข้อตกลงของทีมงาน 
2.  ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
  2.1  ความเต็มใจให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน 
  2.2  ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของตน 
  2.3  การปฏิบัติตนเป็นผู้น า หรือผู้ตาม
ได้เหมาะสมกับบทบาท 
  2.4  ความร่วมมือกับทีมงานในการ
แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน 
  2.5  การสนับสนุนให้ก าลังใจ ยกย่อง 
ให้เกียรติผู้อื่นในโอกาสท่ีเหมาะสม 
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 1. สมรรถนะหลัก  ( ต่อ ) 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม 
  2.6  การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย 
3.  ผลการปฏิบัติงาน 
  3.1  ความถูกต้องของผลการปฏิบัติงาน 
  3.2  ความครบถ้วน สมบูรณ์ของผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

   3.2  ความชัดเจนในการอธิบาย และ
ยกตัวอย่าง 
3.3 ต้ังค าถามได้ตรงประเด็น   
4.  ความสามารถในการติดตามความ
เคล่ือนไหวทางวิชาการ และวิชาชีพโดย
การใช้ส่ือ เทคโนโลยี 
  4.1  การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
  4.2  การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่
เหมาะสม 
  4.3  การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อน
ร่วมงาน 
5.  ความสามารถในการประมวลความรู้
และน าความรู้ไปใช้ 
  5.1  การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้เพื่อน าไปใช้พัฒนางาน 
  5.2  การน า และการผลิตนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนางาน 
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 1.2.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 

การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน 
การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 
การสร้าง 

ความร่วมมือกับชุมชน 
1.  ความสามารถในการสร้าง
และพัฒนาหลักสูตร 
  1.1  การด าเนินการสร้าง/
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่น 
  1.2  การน าหลักสูตร
สถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่น
ไปใช้ให้บรรลุจุดประสงค์ 
  1.3  การน าผลการประเมินการ
จัดการเรียนรู้มาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
2.  ความสามารถในเนื้อหาสาระ
ท่ีสอน 
  ( )  ภาษาไทย 
  ( )  คณิตศาสตร์ 
  ( )  วิทยาศาสตร์ 
  ( )  สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
  ( )  สุขศึกษาและพลศึกษา 

1.  ความสามารถในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1  การจัดกิจกรรมได้
หลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน 
  1.2  การจัดหรือสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมได้สอดคล้อง
กับสาระการเรียนรู ้
2.  ความสามารถในการพัฒนา
ทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต 
  2.1  การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ดูแลตนเองด้านสุขภาพกาย เพื่อ
การด ารงชีวิตท่ีดี 
  2.2  การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาสุขภาพจิต เพื่อการ
ด ารงชีวิตท่ีดี 
  2.3  การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้ฝึกแก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน 

1.  ความสามารถในการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ 
  1.1  การจัดกิจกรรมหรือ
สนับสนุนให้นักเรียนกล้าแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับ
บทเรียน 
  1.2  การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
  1.3  การจัดมุมประสบการณ์
และส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน 
  1.4  การจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
2.  ความสามารถในการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ และเอกสาร
ประจ าช้ันเรียน /ประจ าวิชา 
 

1.  ความสามารถในการวิเคราะห์  
1.1  การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อนของ
สถานศึกษา 
  1.2  การวิเคราะห์แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
2.  ความสามารถในการ
สังเคราะห์ 
  2.1  การจัดท าแผนงาน
โครงการเพื่อการจัดการเรียนรู้  
2.2  การบูรณาการความรู้ท้ัง
ภายในและระหว่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
  2.3  การบูรณาการสาระการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตประจ าวัน 
 

1.  ความสามารถในการน าชุมชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมสถานศึกษา  
1.1  การประสานงานให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของ
สถานศึกษา 
  1.2  การจัดกิจกรรมเพื่อบริการ
ชุมชน ให้เข้ามาใช้สถานศึกษา
เป็นแหล่งการเรียนรู้และ 
สันทนา 
2.  การความสามารถในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของชุมชน 
2.1  การร่วมมือกับชุมชนเพื่อ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม 
  2.2  การร่วมมือกับชุมชนเพื่อ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
เยาวชน 
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 1.2.2  สมรรถนะประจ าสายงาน  ( ต่อ ) 

การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน 
การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 
การสร้าง 

ความร่วมมือกับชุมชน 
  ( )  ศิลปะ 
  ( )  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
  ( )  ภาษาต่างประเทศ 
  ( )  อื่นๆ ( ระบ ุ) 
3.  ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
  3.1  การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีระบบ โดยมี
องค์ประกอบท่ีสอดคล้องกัน 
  3.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีเน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้
ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และ
แก้ปัญหาได้ 
  3.3  การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความสามารถ 
และความสนใจ 
 

  2.4  การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
  2.5  การส่งเสริมให้ผู้เรียนติดตาม
ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ใน
สังคม 
3.  ความสามารถในการปลูกฝัง
ความเป็นประชาธิปไตยการ 
  3.1  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  3.2  การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และในการปฏิบัติกิจกรรม
ของกลุ่ม 
  3.3  การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จัก
ใช้เหตุผล ไตร่ตรองในการตัดสินใจ 
  3.4  การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
ความตระหนักในเร่ืองสิทธิ
มนุษยชน 

  2.1  การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
  2.2  การน าข้อมูลสารสนเทศไป
ใช้ในการบริหารจัดการช้ันเรียน 
  2.3  การน าข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการช้ันเรียน 
3.  ความสามารถในการก ากับ
ดูแลช้ันเรียน 
  3.1  การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการก าหนด กฎ กติกา 
ข้อตกลง ส าหรับใช้ร่วมกันในช้ัน
เรียน 
  3.2  การแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
ด้านวินัยในช้ันเรียน 

3.  ความสามารถในการเขียน
เอกสารทางวิชาการ 
  3.1  บทความ 
  3.2  คู่มือการเรียนการสอน 
  3.3  ต ารา 
  3.4  หนังสือ 
  3.5  รายงานทางวิชาการ 
4.  ความสามารถในการวิจัย 
  4.1  ความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีวิจัย 
  4.2  การวิจัยในช้ันเรียน 
  4.3  การวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ 
  4.4  การวิจัยและพัฒนา 
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 1.2.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  ( ต่อ ) 

การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน 
การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 
การสร้าง 

ความร่วมมือกับชุมชน 
3.4  การใช้ส่ือการเรียนรู้ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
4.  ความสามารถในการใช้ และ
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
  4.1  การเลือกใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ 
  4.2  การออกแบบและการ
สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ 
  4.3  การหาประสิทธิภาพ และ
พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการศึกษาเรียนรู้ 
5.  ความสามารถในการวัด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 

4.  ความสามารถในการปลูกฝัง
ความเป็นไทย 
  4.1  การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 
ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชาติ  
4.2  การส่งเสริมให้ผู้เรียน ปฏิบัติ
ตนตามวัฒนธรรม และค่านิยม
ไทย 
5.  ความสามารถในการจัดระบบ
ดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน 
  5.1  การวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน   
  5.2  การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ
หาทางช่วยเหลือผู้เรียน 
  5.3  การแนะแนวและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนท้ังกลุ่มดี 
กลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา 
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 1.2.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  ( ต่อ ) 

การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน 
การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 
การสร้าง 

ความร่วมมือกับชุมชน 
    5.1  การประเมินการเรียนรู้
ตามสภาพจริง 
  5.2  การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 
  5.3  การน าผลการประเมินไป
ใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

  5.4  การติดตามประเมินผลการ
แนะแนวและให้ค าปรึกษาแก่
ผู้เรียน 
  5.5  การจัดท าระบบเพื่อ
ปูองกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน 

   

 

 ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณครู 

ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณครู ข้อมูล/หลักฐาน/ร่องรอย 
1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้ก าลังใจในการศึกษา เล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า  
2. ครูต้องอบรม ส่ังสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยท่ีถูกต้องดีงามให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วย

ความบริสุทธิ์ใจ 
3. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ท้ังกาย วาจา และจิตใจ  
4. ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางการ สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์  
5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติ และไม่ใช้ศิษย์กระท าการใดๆ อัน

เป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 
 

- เกียรติบัตร 
- วุฒิบัตร 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- วิจัยนั้นเรียน 
- รายงานการประเมินตนเอง 
- รูปถ่าย 
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 ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณครู  ( ต่อ ) 

ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณครู ข้อมูล/หลักฐาน/ร่องรอย 
6. ครูย่อมพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม

การเมืองอยู่เสมอ 
7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพครู  
8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ 
9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติ เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

- รายงานการอบรม สัมมนา 
- รายงานโครงการ 
- ผลงานครู  นักเรียน 

 

 บทบาทหน้าที่ของครู 

บทบาทหน้าที่ครูกับผู้เรียน บทบาทหน้าที่ครูกับครู บทบาทหน้าที่ครูกับผู้ปกครอง 
1. สอนศิษย์ให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ใน
วิชาการต่าง ๆ ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีครูจะกระท าได้ 
2. สอนให้นักเรียนหรือศิษย์ของตนมีความสุข
เพลิดเพลินกับการเล่าเรียนไม่เบ่ือหน่าย อยากจะเรียน
อยู่เสมอ 
3. อบรมดูแลความประพฤติของศิษย์ให้อยู่ในระเบียบ
วินัยหรือกรอบของคุณธรรม ไม่ปล่อยให้ศิษย์กระท าช่ัว
ด้วยประการท้ังปวง 
4. ดูแลความทุกข์สุขอยู่เสมอ 
 
 

1. ร่วมมือกันในการอบรมส่ังสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดี
ของชาติอย่างสม่ าเสมอ 
2. ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางด้านวิชาการ เช่น การ
แนะน าการสอน, แนะน าเอกสาร หรือแหล่งวิทยาการ
ให้  
3. ช่วยเหลืองานส่วนตัวซึ่งกันและกันเท่าท่ีโอกาส 
จะอ านวย  
4. ท าหน้าท่ีแทนกันเมื่อคราวจ าเป็น  
5. ให้ก าลังใจในการท างานซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจจะ
แสดงออกในรูปของวาจาหรือการกระท าก็ได้  
 

1. แจ้งผลการเรียนหรือความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ให้
ผู้ปกครองนักเรียนทราบเป็นระยะ ๆ 
2. ติดต่อกับผู้ปกครองเพื่อช่วยแก้ปัญหาของศิษย์ใน
กรณีท่ีศิษย์มีปัญหาทางการเรียน ความประพฤติ 
สุขภาพ อื่น ๆ  
3. หาเวลาเย่ียมเยียนผู้ปกครองเมื่อมีโอกาสอัน
เหมาะสม เช่น เมื่อได้ข่าวการเจ็บปุวย หรือสมาชิกใน
ครอบครัวถึงแก่กรรม เป็นต้น  
4. เชิญผู้ปกครองร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
เช่น การแข่งขันกีฬา ประจ าปี งานแจก
ประกาศนียบัตร หรืองานชุมนุมศิษย์เก่า เป็นต้น  

62 



 

 บทบาทหน้าที่ของครู (ต่อ) 

บทบาทหน้าที่ครูกับผู้เรียน บทบาทหน้าที่ครูกับครู บทบาทหน้าที่ครูกับผู้ปกครอง 
5. เป็นท่ีปรึกษาหารือ ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่
ศิษย์ 
 

6. กระท าตนให้เป็นผู้มีความสุภาพอ่อนน้อมต่อกัน
เสมอ ไม่แสดงตนในท านองยกตนข่มท่าน หรือแสดง
ตนว่าเราเก่งกว่าผู้อื่น 

5. เมื่อได้รับเชิญไปร่วมงานของผู้ปกครองนักเรียน เช่น          
งานอุปสมบท งานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลสมรส เป็นต้น ต้อง
พยายามหาเวลาว่างไปให้ได้  
6. ครูควรร่วมมือกันท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และอาชีพ
ให้ผู้ปกครองและประชาชนในท้องถิ่นบ้าง จะท าให้
ประชาชนเห็นความส าคัญของครูมากยิ่งขึ้น  
7. เมื่อชุมชนได้ร่วมมือกันจัดงานต่าง ๆ เช่น งานประจ าปี
ของวัด หรือ งานเทศกาลต่าง ๆ ครูควรให้ความร่วมมืออยู่
อย่างสม่ าเสมอ  
8. ครูควรแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง 
โดยให้ผู้ปกครองได้ทราบเป็นระยะ ๆ ซึ่งอาจจะส่งข่าวสาร
ทางโรงเรียน หรือการติดประกาศ 
ตามท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้านก็ได้  
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 บทบาทหน้าที่ของนักเรียน 

บทบาทหน้าที่ในโรงเรียน บทบาทหน้าที่ในชุมชน 
1.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
   1.1  ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 
   1.2  ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง 
   1.3  ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน สังคม  
2.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและมีสุขภาพที่ดี 
   2.1  ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีน้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมท้ัง
รู้จักดูแลตนเอง ให้มีความปลอดภัย 
  2.2  ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น และมสุีนทรียภาพดี 
3.  ผู้เรียนมีความใฝุรู้ ใฝุเรียน   
 3.1  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
   3.2  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เป็นทีม 
   3.3  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
4.  ผู้เรียนคิดเป็น 
   4.1  ผู้เรียนมีความสามารถคิดเป็นระบบ 
   4.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
   4.3  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
 

1. นับถือศาสนา และปฏิบัติตามค าสอนของศาสนา 
2. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
3. เช่ือฟังพ่อแม่และครูอาจารย์ 
4. มีวาจาสุภาพอ่อนหวาน 
5. มีความกตัญญู 
6. เป็นผู้รู้รักการงาน 
7. ต้องมานะบากบั่นในการศึกษา และไม่เกียจคร้าน 
8. รู้จักประหยัด และอดออม 
9. มีความซื่อสัตย์ และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา กล้าหาญ 
10. ท าตนให้เป็นประโยชน์ รู้จักบาปบุญคุณโทษ อนุรักษ์ห่วงแหน 

สมบัติชาติ 
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 2.  บทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดาและผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  2.1  บทบาทหน้าที่ของบิดามารดาและผู้ปกครองนักเรียน  มีดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ในโรงเรียน บทบาทหน้าที่ในชุมชน 
1.  การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน 
2.  การเป็นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
3.  การเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน 
4.  งานอาสาสมัครเพื่อการศึกษา 

1.  การอบรมเล้ียงดูในฐานะเป็นพ่อแม่ควรเล้ียงดูอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2.  การส่ือสารระหว่างบ้านและโรงเรียน 
3.  การจัดระบบการเรียนการสอนท่ีบ้าน เช่น งานบ้าน งานเกษตร งานก่อสร้าง 
เป็นต้น 

 

  2.2  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
1.  มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 
2.  มีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ประจ าปีของสถานศึกษา 
3.  มีส่วนร่วมก าหนดนโยบายหรือแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4.  มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการ
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 

1.  มีส่วนร่วมจัดท าแผนการใช้เงิน
งบประมาณของสถานศึกษา 
2.  มีส่วนร่วมจัดสรรการใช้งบประมาณท่ี
ได้รับจากบุคคลภายนอกของสถานศึกษา 
3.  มีส่วนร่วมติดตามและรายงานผลการใช้
งบประมาณในสถานศึกษา 
4.  มีส่วนร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
พัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 
5.  มีส่วนร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ก่อสร้างของสถานศึกษา 

1.  การมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ
ของสถานศึกษา 
2.  มีส่วนร่วมพิจารณาจัดหาวิทยากร
ภายนอกตามความต้องการของ
สถานศึกษา 
3.  มีส่วนร่วมในการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรของ
สถานศึกษา 
 

1.  มีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา
ก่อนเสนอต่อสาธารณชน 
2.  ให้ค าปรึกษาแนะน าและสนับสนุนการ
ด าเนินงานในการพัฒนาสถานศึกษา 
3.  ให้ความร่วมมือเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างการศึกษาชุมชน หน่วยงานอื่นๆ 
4.  มีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาให้ร่มรื่น น่าอยู่  
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2.2  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ต่อ ) 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
5.  ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา วิทยากร 
และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแก่สถานศึกษา 
6.  มีส่วนร่วมในการจัดท ากิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน 
7.  มีส่วนร่วมในการจัดหาส่ือการเรียนการ
สอนท่ีทันสมัย 
8.  มีส่วนร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้
แก่นักเรียน 
9.  มีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีการใช้ส่ือการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
10.  มีส่วนร่วมประเมินผลการใช้หลักสูตร 

ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 
6.  มีส่วนร่วมเป็นกรรมการควบคุมการ 
7.  มีส่วนร่วมจัดหางบประมาณสนับสนุน
การศึกษา โดยระดมจากชุมชน 
8.  มีส่วนร่วมรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางราชการของ
สถานศึกษา 
9.  มีส่วนร่วมเสนอแนะแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบงานการเงินงานพัสดุ 
10.  มีส่วนร่วมในการก ากับติดตามการท า
บัญชีการเงินได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4.  มีส่วนร่วมวางแผนการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษา 
5.  ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 

5.  ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือในการพัฒนา
อาคารสถานท่ีของสถานศึกษาให้เหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอน 
6.  มีส่วนร่วมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สถานท่ีท ากิจกรรมของชุมชน 
7.  สนับสนุนการบริการด้านสุขภาพและ
อนามัยแก่นักเรียนของสถานศึกษา 
8.  สนับสนุนให้สถานศึกษามีการเผยแพร่
ความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน และ
เป็นศูนย์บริการด้านวิชาการ 
9.  สนับสนุนกิจกรรมงานบริการต่างๆของ
สถานศึกษา ได้แก่ สหกรณ์ แนะแนว 
10.  มีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตยท้ังในระดับสถานศึกษาและ
ในระดับท้องถิ่น 
11.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา ทางด้านศาสนาศิลปะ 
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
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2.2  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ต่อ ) 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
   12.  มีส่วนร่วมจัดท าโครงการต่างๆ เช่น 

การปูองกันยาเสพติด ส่ือลามก การพนัน 
และการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา 
13.  มีส่วนร่วมระดมความร่วมมือใน
ชุมชน เพื่อการจัดการศึกษา รวมท้ังการ
จัดหาทุนการศึกษาให้สถานศึกษา 
14.  มีส่วนร่วมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และร่วมแก้ไข
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียนใน
สถานศึกษา 
15.  มีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้
อาคารสถานท่ี เพื่อใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุง 
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บทที่ 5 

การใช้งบประมาณและทรัพยากร 

 

1.  การคาดการณ์จ านวนนักเรียนตามส ามะโนนักเรียนและแผนการจัดการช้ันเรียน 

จ านวนชั้นเรียน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

141 
157 
156 

160 
141 
157 

160 
160 
141 

160 
160 
160 

รวม 454 458 461 480 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

68 
63 
76 

70 
68 
63 

70 
70 
68 

70 
70 
70 

รวม 207 201 208 210 
รวมทั้งสิ้น 661 659 669 690 

 

2.  การค านวณงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน ( รายหัว ) 

จ านวนชั้นเรียน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 
1.  จ านวนนักเรียน ม.ต้น 
     ( คนละ 3,500  บาท ) 

1,589,000 1,603,000 1,613,500 1,680,000 

2.  จ านวนนักเรียน ม.ปลาย 
     ( คนละ 3,800 บาท ) 

786,600 763,800 790,400 798,000 

รวมทั้งสิ้น 2,375,600 2,366,800 2,403,900 2,478,000 
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3.  การค านวณงบประมาณรายการเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จ านวนชั้นเรียน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 
1.  จ านวนนักเรียน ม.ต้น 
     ( คนละ 880  บาท ) 

399,520 403,040 405,680 422,400 

2.  จ านวนนักเรียน ม.ปลาย 
     ( คนละ 950 บาท ) 

196,650 190,950 197,600 199,500 

รวมทั้งสิ้น 596,170 593,990 603,280 621,900 
 

 

4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารและการจัดการ 

แผนงานขับเคลื่อน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 
1.  การจัดการเรียนการสอน 641,000 639,000 649,000 669,000 
2.  การเงินและพัสดุ 879,000 875,000 889,000 916,000 
3.  บริหารงานบุคคล 40,000 40,000 40,000 43,000 
4.  บริหารทั่วไป 330,000 332,000 336,000 346,000 
5.  งบกลาง 10 % 237,560 236,680 240,390 247,800 
6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม 248,040 244,120 249,510 256,200 

รวม 2,375,600 2,366,800 2,403,900 2,478,000 
รวม 4 ปีการศึกษา 9,624,300 
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บทที่ 6 

แนวทางการก ากับติดตาม วัดและประเมินผล 

 

  เพื่อให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมาย   พันธกิจและวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด 
ควรมีการสร้างเครื่องมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดและประเมินผลการด าเนินงาน  ดังนี้  

1. การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ในการร่าง
และ 

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ  
2. การจัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การก าหนดบุคคลหรือคณะ

บุคคลร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ 
3. การสร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดท าแผนการด าเนินงาน

ตามแผนและการประเมินตนเองพร้อมท้ังรายงานผลการด าเนินงานในส่วนท่ีรับผิดชอบแก่คณะครู 
4. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายได้ทราบสาระส าคัญอย่างง่ายๆของแผน  

ตลอดท้ังภาพแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
5. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรม 

โครงการ กิจกรรมหลัก เปูาหมายและตัวชี้วัดความส าคัญ ให้สอดคล้องและทันกับสภาพที่มีอยู่
แล้วจริง 

6. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
7. มีเวทีหรือจัดให้มีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยท่ีมีการน าและเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย

และแลกเปล่ียนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานตาม
แผน 

8. มีการปรับปรุงเช่ือมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วน
ราชการท่ีเกี่ยวข้องรายปีเสมอ 

9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด และมีความเป็น
ผู้น าท่ีจะน าโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมท้ังเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการคิดริเริ่ม 
ตัวอย่างงานหรือวิธีการท างานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ 

10. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีท้ังส่วนของผู้บริหารและคณะครูตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผน 

11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง ก ากับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 
12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลง ในการ

ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 

70 



 

13. มีการติดตามวัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษาดังนี้ 
(1) ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ละกล

ยุทธ์ เพื่อตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเปูาหมายท่ีก าหนด อันจะ
น าไปสู่การทบทวนปรับปรุงแก้ไขเปูาหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

(2) การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน  เป็นการประเมินผลในช่วง 2 ปีการศึกษาแรก
ของแผน คือ เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 2562  เพื่อทบทวนผล เพื่อทบทวนผลการความ 
รวมท้ังทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เปูาหมาย หรือเพื่อการปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2563 

(3) การประเมินผลเมื่อส้ินแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปีเมื่อ
ส้ินสุดปีการศึกษา 2564 เพื่อสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของ
งานท่ีเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา 4 ปีการศึกษา และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565 - 2568  

(4) การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 
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อุตฺตมาวุธ   วิยปญฺญา     
ปัญญาประดุจดังอาวุธที่ยอดเยี่ยม 

 


