
 
 
 
 

โรงเรียนวัดหนองตางูเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 
ตารางท่ี 1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาทุกชั้นเรียน ปี 2559 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ภาษาไทย 66.15 

คณิตศาสตร์ 65.85 

วิทยาศาสตร์ 65.74 

สังคมศึกษา ฯ 67.96 

สุขศึกษา ฯ 73.68 

ศิลปะ 74.52 

การงานอาชีพฯ 75.27 
ภาษาต่างประเทศ 63.16 

รวมเฉลี่ย 69.04 

 
จากตาราง สรุปได้ว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

เป็นการเร่งด่วน คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ ภาษาไทย  สุขศึกษาและพลศึกษา การงานพ้ืนฐาน
อาชีพ และศิลปะ ตามล าดับ  
    

ผลการทดสอบ O-Net ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3               
ปีการศึกษา 2559  
 
ระดับชั้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 
ภาษา 

ต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

ป.6 55.64 38.71 40.60 47.90 27.34 42.03 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียน 
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ม.3 54.62 21.71 32.10 54.57 27.14 38.02 

 
จากตาราง สรุปได้ว่า โดยภาพรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.30   เมื่อ

พิจารณาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรากฏว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนสูงสุด          
เฉลี่ยร้อยละ 55.64 รองลงมาตามล าดับ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ร้อยละ 47.90 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร้อยละ  40.60  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร้อยละ 
38.71 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด คือ 27.34 
 ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 38.02 เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ปรากฏว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนสูงสุด เฉลี่ยร้อยละ 54.62 รองลงมาตามล าดับ 
คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, คือ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
54.57 32.10 27.14 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด คือ 21.71 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (ระดับชาติ) 
 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละและร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับดี 
ย้อนหลังปีท่ี 1 

(2559) 
ย้อนหลังปีท่ี 2  

(2558) 
ย้อนหลังปีท่ี 3 

 (2557) 
ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน 

ความสามารถด้านภาษา 58.46 71.43 48.74 64.29 52.11 46.67 

ความสามารถด้านค านวณ 39.28 32.14 37.69 42.86 37.74 30.00 

ความสามารถด้านเหตุผล 60.81 53.57 49.76 60.71 47.43 66.67 

รวมเฉลี่ย 52.85 52.38 45.40 55.95 45.76 47.78 
  

 2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละและร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับดี 
ย้อนหลังปีท่ี 1 (2559) ย้อนหลังปีท่ี 2 (2558) ย้อนหลังปีท่ี 3 (2557) 
ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน 

คณิตศาสตร ์ 55.64 3.45 30.00 3.45 37.50 3.33 
ภาษาไทย 38.71 10.34 47.50 10.34 40.00 13.33 
วิทยาศาสตร ์ 40.60 3.45 41.00 3.45 38.50 6.66 
สังคมศึกษาฯ 47.90 0.00 27.50 0.00 27.50 0.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 27.34 3.45 46.00 3.45 56.00 30.00 
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3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละและร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับดี 
ย้อนหลังปีท่ี 1 

(2559) 
ย้อนหลังปีท่ี 2 

 (2558) 
ย้อนหลังปีท่ี 3 

(2559) 
ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน 

คณิตศาสตร ์ 21.71 0.00 25.60 0.00 25.60 0.00 

ภาษาไทย 54.62 33.33 44.00 0.00 31.95 0.00 

วิทยาศาสตร ์ 32.10 0.00 34.00 0.00 30.00 0.00 

สังคมศึกษาฯ 54.57 23.81 24.00 0.00 24.00 0.00 

ภาษาอังกฤษ 27.14 0.00 44.00 0.00 53.75 9.37 

 
4. ผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ระดับชั้น 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป 

ย้อนหลังปีที่ 1 

(2559) 
ย้อนหลังปีที่ 2 

(2558) 
ย้อนหลังปีที่ 3 

 (2557) 
ประถมศึกษาปีที่ 1 100.00 97.82 100.00 
ประถมศึกษาปีที่ 2 100.00 97.72 69.76 
ประถมศึกษาปีที่ 3 97.50 92.85 97.91 
ประถมศึกษาปีที่ 4 93.20 96.15 100.00 
ประถมศึกษาปีที่ 5 98.03 98.00 100.00 
ประถมศึกษาปีที่ 6 88.88 100.00 100.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 92.30 97.72 100.00 
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มัธยมศึกษาปีที่ 2 95.23 90.32 100.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 82.75 90.00 91.42 
รวมจ านวนนกัเรียน 371 389 346 
สรุปคุณภาพโดยรวม 97.83 95.89 94.02 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน 

ระดับชั้น 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป 

ย้อนหลังปีท่ี 1 
(2559) 

ย้อนหลังปีท่ี 2 
(2558) 

ย้อนหลังปีท่ี 3 
 (2557) 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 75.55 82.60 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 91.89 90.90 69.76 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 80.00 80.95 97.91 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 79.06 84.61 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 74.50 86.00 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 68.88 70.00 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 87.17 88.63 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 83.33 67.74 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 72.41 92.50 100.00 

รวมจ านวนนกัเรียน 506 489 458 
สรุปคุณภาพโดยรวม 80.76 83.29 94.02 

 
        

  6. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป 
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ย้อนหลังปีท่ี 1 
(2559) 

ย้อนหลังปีท่ี 2 
(2558) 

ย้อนหลังปีท่ี 3 
 (2557) 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 100.00 100.00 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 100.00 100.00 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 100.00 100.00 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 100.00 100.00 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 100.00 100.00 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 100.00 100.00 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 100.00 100.00 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 100.00 100.00 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 100.00 100.00 99.19 

รวมจ านวนนกัเรียน 506 489 458 
สรุปคุณภาพโดยรวม 100.00 100.00 99.91 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 7. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ระดับชั้น 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป 

ย้อนหลังปีท่ี 1 
(2559) 

ย้อนหลังปีท่ี 2 
(2558) 

ย้อนหลังปีท่ี 3 
 (2557) 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 100.00 100.00 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 100.00 100.00 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 100.00 100.00 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 100.00 100.00 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 100.00 100.00 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 100.00 100.00 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 100.00 100.00 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2                                                100.00 100.00 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 100.00 100.00 100.00 
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รวมจ านวนนกัเรียน 506 489 458 
สรุปคุณภาพโดยรวม 100.00 100.00 100.00 

 
การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
  1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เปรียบเทียบรอบแรกและรอบสอง  ปรากฏผล ดังนี้ 

 

มาตรฐานที่ 
รอบแรก รอบสอง 

ค่าเฉลี่ย อิงเกณฑ์ อิงสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 

ด้านผู้เรียน 
1.มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมฯ 

 
2.18 

 
3.04 

 
3 

 
3.02 

2.มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตฯ 2.57 3.40 4 3.70 
3.มีสุนทรียภาพ ฯ 1.95 3.20 3 3.10 
4.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ฯ 1.15** 1.95 2 1.98 
5.มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น ฯ 1.58 2.12 2 2.06 
6.มีทักษะในการแสวงหาความรู้ฯ 1.10** 2.15 2 2.08 
7.มีทักษะการท างาน 1.58 3.26 3 3.13 

ด้านคร ู

8. มีคุณวุฒิ ความรูฯ้ 

 
2.10 

 
3.35 

 
3 

 
3.18 

9. มีความสามารถจดัการเรียนการสอน 2.07 2.00 2 2.00 
ด้านผู้บริหาร 
10.มีภาวะผู้น าฯ 

 
2.45 

 
2.92 

 
3 

 
2.96 

11.มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ฯ 1.63 2.90 3 2.95 
12.มีการจัดกิจกรรมฯ โดยเน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ 
1.48 2.45 2 2.23 

13.มีหลักสตูรเหมาะสมฯ 1.20** 2.30 2 2.15 
14.ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับ

ชุมชน 
2.14 2.87 3 2.94 

2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  ปรากฏผล ดังนี้ 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ระดับคุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ 
               วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
                สถานศึกษา 

ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

หมายเหตุ  คะแนนรวมระดับดี  ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
 

3. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง และรอบสาม สมศ.ได้ให้
ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้  

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
1)  ด้านคุณภาพนักเรียน 

จุดเด่น  นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มีสุนทรียภาพ
ด้านดนตรี-นาฏศิลป์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ มีความสามารถด้านดนตรีไทย  ดนตรีสากล(ดุริยางค์) สามารถใช้ความสามารถดังกล่าว
ร่วมงานกับชุมชน และเข้าแข่งขันได้รับรางวัลมากมาย 

นักเรียนมีคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นนักเรียนที่ดี
ของโรงเรียน เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ 

จุดที่ควรพัฒนา นักเรียนมีผลการสอบ O-NET อยู่ในระดับต้องปรับปรุง จึงควรมีการ
ส่งเสริมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะสามารถยกผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
  
 

2)  ด้านการจัดการศึกษา 
จุดเด่น  สถานศึกษามีครูสอนตรงเอก และสอนตรงตามความถนัด  ครูมีความสนใจใฝ่

เรียนรู้ มีความตั้งใจและความมุ่งม่ันร่วมกันในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  
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สถานศึกษามีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม และมุ่งมั่นในการ
พัฒนาผู้เรียน 

สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีศักยภาพ มีความมุ่งมั่นในการก ากับติดตาม 
ช่วยเหลือ ร่วมมือ เพื่อให้การด าเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพสูงสุด 

จุดที่ควรพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน 

 
 3)  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

จุดเด่น สถานศึกษามีการสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนรักการเรียนรู้ 

จุดที่ควรพัฒนา  ควรให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 
 4)  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

จุดเด่น โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้าน ดนตรี กีฬา อย่างชัดเจน 
ตลอดจนเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดที่ควรพัฒนา  ให้มีงบประมาณสนับสนุนในด้านนี้เพ่ิมขึ้น 
   

5)  ด้านมาตรการส่งเสริม 
จุดเด่น  โรงเรียนจัดการศึกษาโดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีชุมชนที่ได้รับรางวัล

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดที่ควรพัฒนา  ควรมีกิจกรรมและโครงการในการส่งเสริมมากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 จุดเด่น 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา การพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  และการ
ด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษามีประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี มีการส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
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3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้โดยก าหนด
เป้าหมาย จัดเตรียมและใช้สื่อเหมาะสมกับกิจกรรม ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่
หลากหลาย 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีการวางระบบประกันคุณภาพภายใน ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด  มีการพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุข
ศึกษาและพลศึกษา และภาษาต่างประเทศยังไม่น่าพึงพอใจ 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษายังไม่เด่นชัด 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินแบบวัดแบบทดสอบ ของครูแต่ละคนยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
 คะแนนของผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากต้นสังกัด 1 ปี 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนควรได้รับการอบรมและฝึกฝนโดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติและการศึกษา
ค้นคว้าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา และ
ภาษาต่างประเทศ 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาควรบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคลโดยวางมาตรการป้องกันการ
กระท าผิดวินัยและการลงโทษให้เป็นระบบชัดเจน 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาควรจัดให้มีการประเมินแบบวัดแบบทดสอบ ของครูแต่ละคนให้เป็นระบบ  โดย
ก าหนดนโยบาย  ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนวิธีการด าเนินงานและก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน 
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 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ผู้บริหารสถานศึกษาควรประสานความร่วมมือทั้งครู กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  ต่อเนื่องและก าหนดมาตรการหรือแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน 
 
 
 
2. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 
  
  •  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2558 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

*ระดับคุณภาพการศึกษา 
ย้อนหลังปีท่ี 
1 (2557) 

ย้อนหลังปีท่ี 
2 (2558) 

ย้อนหลังปีท่ี 
3 (2559) 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมีสุนทรยีภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง รักเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมีสตสิมเหตผุล 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคตทิี่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผล 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธภิาพ
และเกิดประสิทธผิล 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้าน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 



 
11 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

*ระดับคุณภาพการศึกษา 
ย้อนหลังปีท่ี 
1 (2557) 

ย้อนหลังปีท่ี 
2 (2558) 

ย้อนหลังปีท่ี 
3 (2559) 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศกึษาใหบ้รรลุเปา้หมายตามวิสยัทัศน ์
ปรัชญาและ จดุเน้นที่ก าหนดขึ้น 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จดุเน้น แนวทางการ
ปฏิรูป การศึกษาเพื่อพัฒนาและสง่เสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับ คณุภาพสูงข้ึน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในระดับคุณภาพดีมาก 
 
 
 
3. ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษา 2559) 
 1)  จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ทั้งสิ้น  360 คน 
 2)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 506 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.1 2 20 28 48 24 
อ.2 1 20 26 46 46 
รวม 3 40 54 94 23.33 
ป.1 2 25 20 45 22.5 
ป.2 2 19 21 40 20 
ป.3 2 26 19 45 22.5 
ป.4 2 27 21 48 24 
ป.5 2 30 24 54 27 
ป.6 2 22 25 47 23.5 
รวม 12 149 130 279  23.25 
ม.1 2 24 24 48 24 
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ม.2 2 35 20 55 27.5 
ม.3 1 15 17 32 32 
รวม 3 76 56 132 26.40 

รวมทั้งหมด 18 262 244 506   
 

4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
       ตาราง 4.1  แสดงจ านวนบุคลากรแต่ละประเภทในโรงเรียน 

ประเภท จ านวน (คน)  
                        ผู้บริหารสถานศึกษา 

ครปูระจ าการ 
ครูอัตราจ้าง 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

ภารโรง 

1 
22 
5 
1 
1 
1 

รวม 30 
 
 
 
 
 

ตาราง 4.2  ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อายุราชการ 
ปี 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รบั

การพัฒนา/ป ี
1 นายสุชาติ   เอกปัชชา 55 38 ผอ.รร ปร.ด. การบริหารพัฒนาองค์การ 10/80 
3 นายด ารงค์    พลอยพันธ ์ 57 37 ครู คศ.3 ศษ.บ. ประถมศึกษา 8/70 
4 นางจันทร์ทิพย ์ พลอยพันธ์ 59 37 ครู คศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา 8/70 
5 นางเรณู   ปุ้มตะมะ 58 34 ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย 8/70 
6 นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกลุ 53 22 ครู คศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา 11/152 
7 นางสาวเกศราภรณ์ อุทัยชิน 53 21 ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 6/60 
8 นายปัญญา   สระทองแยง 55 28 ครู คศ.3 ค.ม. บริหารการศึกษา 4/64 
9 นางสาววรรณา ประกอบศร ี 42 10 ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย 6/101 
10 นายดิฐาปภสัร์  ธนวัฒนานิธิกูล 32 7 ครู คศ.2 ค.ม. บริหารการศึกษา 12/152 
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11 นางสาวชุติมา   กันสุ่ม 31 8 ครู คศ.1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 6/56 
12 นางสาวทักษกร  แก้ววิเชียร 37 5 ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 8/96 
13 นางสายฝน  จันทา 46 5 ครู คศ.1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 4/48 
14 นางสาวศุภวรรณ  สุธัมมา 31 4 ปี  2 เดือน ครู คศ.1 วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร 7/96 
15 นางสาวภัทราทิพย์  ธงวาส 28 3 ปี 5 เดือน ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 4/48 
16 นายเสกสรร   ภูมิสตัย ์ 37 2 ปี 10 เดือน ครู คศ.1 ศศ.บ. ดนตรไีทย 7/96 
17 นางสาวปาริฉัตร   ไชยลาม 27 2 ปี 10 เดือน ครู คศ.1 คบ. คณิตศาสตร ์ 7/96 
18 นางสาวณสุดา    สิชฌรังส ี 34 2 ปี 10 เดือน ครู คศ.1 วทบ. อุตสาหกรรมเกษตร 11/120 
19 นางสาวสุกานดา  จันทร์อ่อน 28 2 ปี 9 เดือน ครู คศ.1 คบ. ภาษาไทย 7/96 
20 นายภิรกัษ์สิทธิ ์ เสนียว์งศ์  ณ อยุธยา 28 2 ปี 4 เดือน ครู คศ.1 คบ. ภาษาจีน 4/32 
21 นางสาวโชติกา  ประเสริฐ 31 2 ปี 2 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 5/128 
22 นางสาวรัชดาภรณ์  สมบูรณ ์ 29 1 ปี 6 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา 7/59 
23 นางสาวรัตนา  สูนบ้านกวย 30 1 ปี 6 เดือน ครูผู้ช่วย บธ.บ. การท่องเที่ยว 8/120 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก      16   คน  คิดเป็นร้อยละ  71.43 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด   21   คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

   ตาราง 4.3 ครูอัตราจ้าง 

 
 

5.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
           อาคารเรียนจ านวน   4   หลัง      อาคารประกอบจ านวน  3 หลัง        สว้ม  3 หลัง 
           สนามเด็กเล่น         1   สนาม     สนามฟุตบอล            1  สนาม       
           บาสเก็ตบอล          1   สนาม     สนามวอลเลยบ์อล      1  สนาม   
 

ตารางท่ี 5.1 แสดงข้อมูลสภาพ/ความพอเพียงของอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์
พื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รบั

การพัฒนา/ป ี
1 ว่าท่ี ร.ต.ชลณะธี  โรงอ่อน 34 ครูอัตราจ้าง วทบ. เทคโนโลย ี คอมพิวเตอร ์ 5/152 
2 น.ส.เพ็ญวรี   จันทร์บุญนาค 38 ครูพี่เลีย้ง บธ.บ. การบัญชี/อังกฤษ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 8/96 
3 นางสาวดวงพร  จิตตระกลูชัย 25 ครูอัตราจ้าง ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ 11/68 
4 นางสาวอังศุมาลิน  อินทุแสง 25 ครูอัตราจ้าง ค.บ. นาฏศิลป ์ ศิลปะ/หน้าท่ีฯ 4/48 
5 น.ส.ภัทรวรรณ   มาสุข 36 ครูธุรการ บธ.บ. การบัญชี/ไทย - 3/24 
6 นายธวัชชัย    เพ็ชรนิล 34 เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ บธ.บ. การตลาด - 3/24 
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6.  ข้อมูลงบประมาณ 
รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 2,055,721 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 413,112 
เงินนอกงบประมาณ 969,200 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,057,400 
เงินเยียวยาน้ าท่วม 498,000 เงินเยียวยาน้ าท่วม 498,000 
เงินอ่ืนๆ งบ MOU อบต. 122,000 เงินอ่ืนๆ งบ MOU อบต. 122,000 

รวมรายรับ 3,644,921 รวมรายจ่าย 3,644,921 
งบด าเนินการ/เงินเดือน  เงินค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ  11.33  ของรายรับ 

 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ  29.01  ของรายรับ 
 
7.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่มีทุ่งนา มีคลองน้ า  มี
ประชากร ประมาณ  6,485 คน (องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตางู 2559) 

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  ทุ่งนา วัด ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล และบ้าน
อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ สลากภัต ท าบุญกลางบ้าน ท าบุญสงกรานต์ พิธีรดน้ าด าหัว สรงน้ าพระ 
เข้าพรรษา และประเพณียกธง(สิ้นสุดวันสงกรานต์)   

รายการ จ านวนที่ม ี
จ านวน 
ที่ควรมี 

ขาด 
หมายเหตุ 

(เกณฑ์การวิเคราะห์ความขาด) 
อาคารเรียน (หลัง) 4 4 - 

ตั้งให้กับโรงเรยีนที่ขาดแคลนตั้งแต่ 6 ห้องเรียนขึ้นไป 
 ห้องเรียน (ห้อง) 20 20 - 
อาคารประกอบ     

 ห้องส้วม (ที่) 10 14 4 
นร.ชาย  สว้ม 3 ที ่ปัสสาวะ 2 ที ่อา่งล้างมือ 2 ที่ / นร.ไม่> 100  
คนนร.หญิง ส้วม 5 ที่ อา่งล้างมือ 4 ที ่/ นร.ไม่> 100  คน 

 บ้านพักครู (หลัง) 2 5 3  
 อาคารฝึกงาน (หลัง) - 1 1  
 อาคารอเนกประสงค์ (หลัง) 2 2 - นร.ไม่ <  120 คน 
 หอประชุม (หลัง) 1 1 1  
 โรงอาหาร (หลัง) 1 2 1  
ครุภัณฑ์พื้นฐาน     

 โทรศัพท์ (เลขหมาย) 3 3 - 
< 300 คน 1 เลขหมาย เพิ่มขึ้นอีก 1 เลขหมายในทุก ๆ  
300 คน 

 คอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 66 60 -  
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 2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 38,000 บาท ต่อครอบครัว  
4  คน (จ านวนคนเฉลี่ยต่อ ครอบครัวตามส าเนาทะเบียนบ้าน 5 คน) 
 3)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนวัดหนองตางู อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ คือ ทุ่งนา ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล วัด
หนองตางู  ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นแกนน าใน
การส่งเสริมการด าเนินงานของสถานศึกษาในทุกด้าน มีบริการรถรับส่งนักเรียน 
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8.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 โครงสร้างเวลาเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดหนองตางู 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

 รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท11101 ภาษาไทย 200 
ค11101 คณิตศาสตร์ 200 
ว11101 วิทยาศาสตร์ 80 
ส11101 สังคมศึกษา 80 
ส11102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ11101 ศิลปะ 80 
ง11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 
อ11101 ภาษาอังกฤษ 40 

 รายวิชาเพิ่มเติม 40 

ส11231 หน้าที่พลเมือง 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  

ก11301 แนะแนว 40 
ก11302 ลูกเสือส ารอง 30 
ก11303 ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์* 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 

 
 หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมลูกเสือ 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดหนองตางู 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

 รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท12101 ภาษาไทย 200 
ค12101 คณิตศาสตร์ 200 
ว12101 วิทยาศาสตร์ 80 
ส12101 สังคมศึกษา 80 
ส12102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ12101 ศิลปะ 80 
ง12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 
อ12101 ภาษาอังกฤษ 40 

 รายวิชาเพิ่มเติม 40 

ส12232 หน้าที่พลเมือง 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  

ก12301 แนะแนว 40 
ก12302 ลูกเสือส ารอง 30 
ก12303 ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์* 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
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หมายเหตุ  *  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมลูกเสือ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดหนองตางู 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

 รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท13101 ภาษาไทย 200 
ค13101 คณิตศาสตร์ 200 
ว13101 วิทยาศาสตร์ 80 
ส13101 สังคมศึกษา 80 
ส13102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ13101 ศิลปะ 80 
ง13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 
อ13101 ภาษาอังกฤษ 40 

 รายวิชาเพิ่มเติม 40 

ส13233 หน้าที่พลเมือง 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  

ก13301 แนะแนว 40 
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ก13302 ลูกเสือส ารอง 30 
ก13303 ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์* 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 

 
หมายเหตุ   *  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมลูกเสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดหนองตางู 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

 รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท14101 ภาษาไทย 160 
ค14101 คณิตศาสตร์ 160 
ว14101 วิทยาศาสตร์ 80 
ส14101 สังคมศึกษา 80 
ส14102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ14101 ศิลปะ 80 
ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 
อ14101 ภาษาอังกฤษ 80 
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 รายวิชาเพิ่มเติม 40 

ส14234 หน้าที่พลเมือง 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”   

ก14301 แนะแนว 40 
ก14302 ลูกเสือสามัญ 30 
ก14303 ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์* 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 

 
 หมายเหตุ   *  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมลูกเสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดหนองตางู 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

 รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท15101 ภาษาไทย 160 
ค15101 คณิตศาสตร์ 160 
ว15101 วิทยาศาสตร์ 80 
ส15101 สังคมศึกษา 80 
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ส15102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ15101 ศิลปะ 80 
ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 
อ15101 ภาษาอังกฤษ 80 

 รายวิชาเพิ่มเติม 40 

ส15235 หน้าที่พลเมือง 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  

ก15301 แนะแนว 40 
ก15302 ลูกเสือสามัญ 30 
ก15303 ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์* 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 

 
 หมายเหตุ   *  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมลูกเสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดหนองตางู 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 
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 รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท16101 ภาษาไทย 160 
ค16101 คณิตศาสตร์ 160 
ว16101 วิทยาศาสตร์ 80 
ส16101 สังคมศึกษา 80 
ส16102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ16101 ศิลปะ 80 
ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 
อ16101 ภาษาอังกฤษ 80 

 รายวิชาเพิ่มเติม 40 

ส16236 หน้าที่พลเมือง 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  

ก16301 แนะแนว 40 
ก16302 ลูกเสือสามัญ 30 
ก16303 ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์* 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 

 
หมายเหตุ   *  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมลูกเสือ 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดหนองตางู 

 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ช.ม.) 

 รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11(440)  รายวิชาพื้นฐาน 11(440) 
ท21101 ภาษาไทย1 1.5(60)  ท21102 ภาษาไทย2 1.5(60) 
ค21101 คณิตศาสตร์1 1.5(60)  ค21102 คณิตศาสตร์2 1.5(60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์1 1.5(60)  ว21102 วิทยาศาสตร์2 1.5(60) 
ส21101 สังคมศึกษา1 1.5(60)  ส21103 สังคมศึกษา2 1.5(60) 
ส21102 ประวัติศาสตร์1 0.5(20)  ส21104 ประวัติศาสตร์2 0.5(20) 
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 1.0(40)  พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา2 1.0(40) 
ศ21101 ศิลปะ1 1.0(40)  ศ21102 ศิลปะ2 1.0(40) 
ง21101 การงานอาชพีและเทคโนโลยี1 1.0(40)  ง21102 การงานอาชพีและเทคโนโลยี2 1.0(40) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1.5(60)  อ21102 ภาษาอังกฤษ2 1.5(60) 

รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100)  รายวิชาเพิ่มเติม  2.5(100) 
ส21201 เศรษฐกิจพอเพียง1 0.5(20)  ส21202 เศรษฐกิจพอเพียง2 0.5(20) 
ส21231 หน้าที่พลเมือง1 0.5(20)  ส21232 หน้าที่พลเมือง2 0.5(20) 
จ21201 ภาษาจีน1 1.0(40)  จ21202 ภาษาจีน2 1.0(40) 
ง21201 คอมพิวเตอร์1 0.5(20)  ง21202 คอมพิวเตอร์2 0.5(20) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

ก21301 แนะแนว 20  ก21304 แนะแนว 20 
ก21302 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 10  ก21305 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 15 
ก21303 ชุมนุม 20  ก21306 ชุมนุม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ * 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ * 5 
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”   กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  

รวมเวลาทั้งสิ้น 600  รวมเวลาทั้งสิ้น 600 

 
 หมายเหตุ   *  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมลูกเสือ 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดหนองตางู 

 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ช.ม.) 

 รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11(440)  รายวิชาพื้นฐาน 11(440) 
ท22101 ภาษาไทย3 1.5(60)  ท22102 ภาษาไทย4 1.5(60) 
ค22101 คณิตศาสตร์3 1.5(60)  ค22102 คณิตศาสตร์4 1.5(60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์3 1.5(60)  ว22102 วิทยาศาสตร์4 1.5(60) 
ส22101 สังคมศึกษา3 1.5(60)  ส22103 สังคมศึกษา4 1.5(60) 
ส22102 ประวัติศาสตร์3 0.5(20)  ส22104 ประวัติศาสตร์4 0.5(20) 
พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 1.0(40)  พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา4 1.0(40) 
ศ22101 ศิลปะ3 1.0(40)  ศ22102 ศิลปะ4 1.0(40) 
ง22101 การงานอาชพีและเทคโนโลยี3 1.0(40)  ง22102 การงานอาชพีและเทคโนโลยี4 1.0(40) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1.5(60)  อ22102 ภาษาอังกฤษ4 1.5(60) 

รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100)  รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100) 
ส22233 หน้าที่พลเมือง3 0.5(20)  ส22234 หน้าที่พลเมือง4 0.5(20) 
ง22201 คอมพิวเตอร์3 0.5(20)  ง22202 คอมพิวเตอร์4 0.5(20) 
อ22201 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 0.5(20)  อ22202 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 0.5(20) 
จ22201 ภาษาจีน3 1.0(40)  จ22202 ภาษาจีน4 1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก22301 แนะแนว 20  ก22304 แนะแนว 20 
ก22302 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 10  ก22305 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 15 
ก22303 ชุมนุม 20  ก22306 ชุมนุม 20 
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 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ * 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ * 5 
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”   กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  

รวมเวลาทั้งสิ้น 600  รวมเวลาทั้งสิ้น 600 
 

 หมายเหตุ   *  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดหนองตางู 

 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ช.ม.) 

 รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11(440)  รายวิชาพื้นฐาน 11(440) 
ท23101 ภาษาไทย5 1.5(60)  ท23102 ภาษาไทย6 1.5(60) 
ค23101 คณิตศาสตร์5 1.5(60)  ค23102 คณิตศาสตร์6 1.5(60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์5 1.5(60)  ว23102 วิทยาศาสตร์6 1.5(60) 
ส23101 สังคมศึกษา5 1.5(60)  ส23103 สังคมศึกษา6 1.5(60) 
ส23102 ประวัติศาสตร์5 0.5(20)  ส23104 ประวัติศาสตร์6 0.5(20) 
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 1.0(40)  พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา6 1.0(40) 
ศ23101 ศิลปะ5 1.0(40)  ศ23102 ศิลปะ6 1.0(40) 
ง23101 การงานอาชพีและเทคโนโลยี5 1.0(40)  ง23102 การงานอาชพีและเทคโนโลยี6 1.0(40) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1.5(60)  อ23102 ภาษาอังกฤษ6 1.5(60) 

รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100)  รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100) 
ส23235 หน้าที่พลเมือง5 0.5(20)  ส23236 หน้าที่พลเมือง6 0.5(20) 
จ23201 ภาษาจีน5 1.0(40)  จ23202 ภาษาจีน6 1.0(40) 
ง23201 คอมพิวเตอร์5 0.5(20)  ง23203 คอมพิวเตอร์6  0.5(20) 
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(โปรแกรมมัลติมีเดียน าเสนอ) 

ง23202 อาหารคาวหวานเบื้องต้น1 0.5(20)  ง23204 อาหารคาวหวานเบื้องต้น2 0.5(20) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

ก23301 แนะแนว 20  ก23304 แนะแนว 20 
ก23302 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 10  ก23305 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 15 
ก23303 ชุมนุม 20  ก23306 ชุมนุม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ * 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ * 5 
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”   กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  

รวมเวลาทั้งสิ้น 600  รวมเวลาทั้งสิ้น 600 
 

 หมายเหตุ   *  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
9.  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1)  ห้องสมุดมีขนาด 162 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุดมากกว่า 7,000 เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ  OBEC Library Automation System 
  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน  เฉลี่ย  281 คน ต่อ  

วันคิดเป็นร้อยละ  56.08  ของนักเรียนทั้งหมด 
 

 2)  ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน  1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน  1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จ านวน  1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จ านวน  1 ห้อง 

ห้องปฏิบัติการภาษาไทย  จ านวน  1 ห้อง 
ห้องดนตรี   จ านวน   1  ห้อง 
 

 3)  เครื่องคอมพิวเตอร์     จ านวน  66  เครื่อง 
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ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน 43  เครื่อง 
ใช้เพื่อหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต   จ านวน  61  เครื่อง 
ใช้เพื่อให้บริการต่างๆ(Server ต่างๆ)  จ านวน   5  เครื่อง 
จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเฉลี่ย 100  คน/วัน 
คิดเป็นร้อยละ     19.96 
 

 4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1200 
2. ห้องสมุดในฝัน 1000 
3. ห้องคอมพิวเตอร์ 2500 

 

5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

1. วัดหนองตางู 20 
2. อบต.หนองตางู 5 
3. แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 10 

 
6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู  

นักเรียน  ในปีการศึกษาที่รายงาน 
1. นางรัตนา ดีเลศ ให้ความรู้เรื่อง การท าไม้กวาดดอกหญ้า 

         สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
2. นายวันชัย  แตงกวาน้อย ให้ความรู้เรื่อง  การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 

    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
       3.   นายเสกสรร ภูมิสัตย ์ ให้ความรู้เรื่อง  การเล่นดนตรีไทย 

    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 2 ครั้ง/ปี 
   4.   นายชลณธี โรงอ่อน ให้ความรู้เรื่อง  คอมพิวเตอร์ 

    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 2 ครั้ง/ปี 
                     5.  นายบุญส่ง ประดาพล  ให้ความรู้เรื่อง  การท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ 
    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 2 ครั้ง/ปี 

6. นางสาวสมอน ชุ่มน้ าค้าง ให้ความรู้เรื่อง  การนวดฝ่าเท้า 
    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 1 ครั้ง/ปี   
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10.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 10.1  ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา รางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค คร้ังที่ 66 ปี

การศึกษา 2559  จ านวน 5 รายการ ได้ 1 เหรียญทอง   
2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง 

สพฐ. 

ได้รับรางวลัโรงเรียนตน้แบบการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ ประจ าปี 2559  

สพป นว.2 

การประเมิน Best Practice กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม
หลัก 12 ประการ ช่วงชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดบัที่ 1  

สพป นว.2 

ผู้บริหาร 
ดร.สุชาติ   เอกปัชชา 

ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานทางวชิาการ
และผลการปฏิบัตงิานที่เป็นเลิศ (Best Practic) ด้าน
กระบวนการบริหารจัดการเรียนรวม (ประถมศึกษา) 

สพฐ. 

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร ์(วศ. มศว. มน.) พิษณุโลก 
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

มหาวิทยาลยันเรศวร  

 
10.1  ผลงานดีเด่น (ต่อ) 

 

 
ผลงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ 

ประเภท รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 

ศิลปะ-ดนตร ี
การแข่งขันเดี่ยวระนาด
เอก ป.1-ป.6  

ทอง เด็กชายพีรวัฒน์  แก้วดก นายเสกสรร  ภูมิสัตย ์

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ผู้บริหาร 
ดร.สุชาติ   เอกปัชชา 

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ 
ครู ประจ าปี 2559 ประเภทรางวัลผู้ท า
คุณประโยชน์ทางดา้นการศึกษา 

สกสค. 

ครูผู้สอน 
น.ส.วรรณา ประกอบศรี  

ได้รับรางวลั “หม่อมงามจิตต์ฯ”    
ประจ าปีการศึกษา 2559 

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคล
ส าคัญของโลก 

น.ส.ชุติมา กนัสุ่ม  ได้รับรางวลัครูดีในดวงใจ ระดบัดี ระดับปฐมวัย  สพป นว.2 
นายดิฐาปภสัร์  ธนวฒันานิธิกูล ได้รับรางวลัครูดีในดวงใจ ระดบัดี  

ระดับประถมศึกษา 
สพป นว.2 
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ศิลปะ-ดนตร ี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้
แข็งเคร่ืองคู่ ป.1-ป.6  

เงิน 

เด็กชายชะนันท์ชา พรหมสวัสดิ์
เด็กชายณัฐภูมิ  รักษาเพชร 
เด็กชายนัทพงศ์  แซ่เล้า 
เด็กชายพีรวัฒน์  แก้วดก 
เด็กชายรัฐภูมิ  พันธุมาศ 
เด็กชายรัตภูมิ  สัมพันธ์มติร 
เด็กชายวิชญ์ภาส   บุญวาส 
เด็กชายสิทธชิัย  การะภักด ี
เด็กชายสิทธโิชติ  สีเรืองพันธุ ์
เด็กชายไชยวัฒ  บุญสวสัดิ ์

นายเสกสรร  ภูมิสัตย ์
นางสาวอังศุมาลิน  อินทุแสง 
   

ภาษาตา่งประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทร
พจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3  

ทองแดง เด็กชายศราวุธ  กุดแยง 
นายภิรักษ์สิทธิ์  เสนีย์วงค์ ณ 
อยุธยา 

ภาษาตา่งประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่อ
อาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3  

ทองแดง เด็กหญิงอินทิรา  เรือนงาม 
นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงค์ ณ 
อยุธยา 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริม 
การอ่าน ม.1-ม.3  

เงิน 
เด็กหญิงพัชรี  เรืองข า 
เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีจนักลัด
เด็กหญิงอภิญญา  สาริกิจ 

นางสาวรรณา  ประกอบศรี 
นางสาวเพ็ญวรี จนัทร์บุญนาค 

ผลงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ 
ประเภท รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 

ภาษาไทย 
การแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ป.4-ป.6  

ทองแดง เด็กหญิงจารุวรรณ  จบศรี นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล 

ภาษาไทย 
การแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.1-ม.3  

เข้าร่วม เด็กหญิงสุนิตา  เผ่าเพ็ง นางสาววรรณา  ประกอบศรี 

ภาษาไทย 
การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดีไทย  
ป.4-ป.6  

ทองแดง 
เด็กหญิงธัญนภัสชนม์ สามเพชรเจริญ

เด็กหญิงภัทรวดี  อยู่เย็น 
เด็กหญิงสุชาดา  จันทิมา 

นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล 
นางสาววิจติรา  เขียวแก้ว 

ภาษาไทย 
การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดีไทย  
ม.1-ม.3  

เงิน 
เด็กชายอนุวัตร  ยุงเจริญ 
เด็กหญิงัวันนิสา  กลมกลึง 
เด็กหญิงเมธิรา  สินพูล 

นางสาววรรณา  ประกอบศรี 
นางสาวธนารีย์  ชุมพล   

ภาษาไทย 
การแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ กลอนสี่  
(4 บท) ป.4-ป.6  

เงิน 
เด็กหญิงณัฐพร  เทียนสันต ์
เด็กหญิงภัทรกันย์  พยาวัง 

นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล 
นางสาวสุกานดา  จนัทร์อ่อน 

ภาษาไทย 
การแข่งขันกวีเยาวชน 
คนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11  

ทอง 
รองชนะเลิศ

เด็กหญิงปิยะมาส  ทองด ี
เด็กหญิงสุขฤทัย เชิดชูมาลัยกิจ 

นางสาววรรณา  ประกอบศรี 
นางสาววิจติรา  เขียวแก้ว 
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(8 บท) ม.1-ม.3  อันดับที่ 1 
ประเภท รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 

คณิตศาสตร ์
การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.
3  

เข้าร่วม เด็กหญิงอลิสรา  หมวกทอง นายด ารงค์   พลอยพันธ ์

คณิตศาสตร ์
การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.
6  

เข้าร่วม เด็กชายณภัทร  เทียนสนั นางสาวปาริฉัตร  ไชยลาม   

คณิตศาสตร ์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ป.1-ป.3  

เงิน เด็กชายไชยวัฒน์  พวงจนัศรี นายด ารงค์   พลอยพันธ ์

คณิตศาสตร ์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ป.4-ป.6  

ทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

เด็กชายภัทรพงษ์  ใจอุ่น นายด ารงค์   พลอยพันธ ์

คณิตศาสตร ์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ม.1-ม.3  

ทองแดง เด็กชายวีรภัทร  สีท ามา นางสาวปาริฉัตร  ไชยลาม 

วิทยาศาสตร ์
การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.
3  

เงิน 
เด็กหญิงชนัยพร  แสนสง 
เด็กชายธเนศ  งิ้วราย 
เด็กชายสถาพร  โพธ ิ

นายดิฐาปภสัร์  ธนวฒันานิธิกูล 
นางสาวดวงพร จิตรตระกูลชยั 

วิทยาศาสตร ์
การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science 
Show) ม.1-ม.3  

เงิน 
เด็กชายชัยธวชั  สงัเงิน 
เด็กหญิงรุ้งทิวาวัลย์ อ่อนน้อม 
เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีวิไล 

นายดิฐาปภสัร์  ธนวฒันานิธิกูล 
นางสาวพนิดา  การะเกษ 

วิทยาศาสตร ์
การแข่งขันเครื่องร่อน 
ประเภทร่อนนาน  
ป.4-ป.6  

เงนิ 
เด็กชายนนธกรานต์ สวนสอน 
เด็กชายศิวกร  ประดาพล 

นายดิฐาปภสัร์  ธนวฒันานิธิกูล  

วิทยาศาสตร ์

การแข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบนิไกล 
(โดยการปล่อยด้วยมือ) 
ม.1-ม.3  
 

เข้าร่วม 
เด็กชายพัชร  นามภักด ี
เด็กชายสุทธิพงษ์  ชุมถนอม 

นายดิฐาปภสัร์  ธนวฒันานิธิกูล 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลง
คุณธรรม ป.4-ป.6  

เงิน 

เด็กหญิงกุลธิกา  ทิพยสร 
เด็กชายจักรกฤษณ์  ใจหลัก
เด็กหญิงปริยกร  ป้อมค า 
เด็กหญิงพรนภัส ส าเพชรเจริญ 
เด็กชายเฉลิมวงศ์  หยวกวัฒน ์

นายดิฐาปภสัร์  ธนวฒันานิธิกูล 
นางสาวรัชดาภรณ์  สมบูรณ ์
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สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.1-ม.3  

เงิน 

เด็กหญิงกมลเนตร  ขันทองดี 
เด็กหญิงนภาพร  สังกะสี
เด็กหญิงพรรณนารายณ์  คูสินทรัพย ์
เด็กหญิงพัชรา   สีด าเดช 
เด็กชายวิทยา  แก้วบัวเพชร ์

นายดิฐาปภสัร์  ธนวฒันานิธิกูล 
นางสาวรัชดาภรณ์  สมบูรณ ์
   

ประเภท รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาท
ไทย ม.1-ม.3  

ทอง 
เด็กหญิงนิชาภา  อุทค า 
เด็กชายศราวุฒิ  กงทว ี

นายนิพนธ์  ฉัตรอักษรานนท ์
นางสาวรัชดาภรณ์  สมบูรณ ์

ศิลปะ-ทัศนศิลป ์
การแข่งขันประติมากรรม 
ม.1-ม.3  

ทองแดง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

เด็กชายปริญญา  อนุสรณ์
เด็กชายวีรพัฒน์  มามีส ี
เด็กชายอภิชาติ  โรงอ่อน 

นายเสกสรร  ภูมิสัตย ์
นางสาวอังศุมาลิน  อินทุแสง 

ศิลปะ-ดนตร ี
การแข่งขันเดี่ยวระนาด
เอก ป.1-ป.6  

ทองชนะเลิศ เด็กชายพีรวัฒน์  แก้วดก นายเสกสรร  ภูมิสัตย ์

ศิลปะ-ดนตร ี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้อง 
วงเล็ก ป.1-ป.6  

ทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

เด็กชายรัฐภูมิ  พันธุมาศ นายเสกสรร  ภูมิสัตย์  

ศิลปะ-ดนตร ี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้
แข็งเคร่ืองคู่ ป.1-ป.6  

ทองชนะเลิศ 

เด็กชายชะนันท์ชา พรหมสวัสดิ ์
เด็กชายณัฐภูมิ  รักษาเพชร 
เด็กชายนัทพงศ์  แซ่เล้า 
เด็กชายพีรวัฒน์  แก้วดก 
เด็กชายรัฐภูมิ  พันธุมาศ 
เด็กชายรัตภูมิ  สัมพันธ์มติร 
เด็กชายวิชญ์ภาส   บุญวาส 
เด็กชายสิทธชิัย  การะภักด ี
เด็กชายสิทธโิชติ  สีเรืองพันธุ ์
เด็กชายไชยวัฒ  บุญสวสัดิ ์

นายเสกสรร  ภูมิสัตย ์
นางสาวอังศุมาลิน  อินทุแสง 
   

ศิลปะ-ดนตร ี
การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทชาย ป.1-
ป.6  

ทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

เด็กชายพีรพัฒน์  รักกี้อีเรนจี นายเสกสรร  ภูมิสัตย ์

ศิลปะ-ดนตร ี
การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทชาย ม.1-
ม.3  

ทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

เด็กชายสถาพร  โพธ ิ นางสาวภัทราทิพย์  ธงวาส 
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ภาษาตา่งประเทศ 
การแข่งขันการพูดสุนทร
พจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6  

ทอง รองชนะ 
เลิศอันดับที่ 1 

เด็กหญิงจินต์จุฑา  นิลดาศรี 
นายภิรักษ์สิทธิ์  เสนีย์วงค์ ณ 
อยุธยา 

ภาษาตา่งประเทศ 
การแข่งขันการพูดสุนทร
พจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3  

ทองชนะเลิศ เด็กชายศราวุธ  กุดแยง 
นายภิรักษ์สิทธิ์  เสนีย์วงค์ ณ 
อยุธยา 

ภาษาตา่งประเทศ 
การแข่งขันการพูดเพื่อ
อาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3  

ทองชนะเลิศ เด็กหญิงอินทิรา  เรือนงาม 
นายภิรักษ์สิทธิ์  เสนีย์วงค์ ณ 
อยุธยา 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริม 
การอ่าน ม.1-ม.3  

ทองชนะเลิศ 
เด็กหญิงพัชรี  เรืองข า 
เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีจนักลัด 
เด็กหญิงอภิญญา  สาริกิจ 

นางสาววรรณา  ประกอบศรี 
นางสาวเพ็ญวรี จนัทร์บุญนาค 

คอมพิวเตอร์ 
การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web 
Editor ม.1-ม.3  

ทองแดง 
เด็กชายทักษ์ดนยั  อ่อนจันทร ์
เด็กชายรวีโรจน์  ธารณะ 

ว่าที่ร้อยตรีชลณะธี  โรงอ่อน 

ประเภท รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 

เรียนร่วม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขันนักอ่านข่าว
รุ่นเยาว์ ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ป.1-ป.6  

เงิน 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

เด็กชายรัฐภูมิ  พันธุมาศ นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล 

เรียนร่วม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขันการจัดท า
หนังสือเล่มเล็ก ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ป.4-ป.6  

เงิน 
เด็กหญิงกุลธิดา  อัคศรีวร
เด็กหญิงทัตพิชา  เผยสิร ิ
เด็กหญิงมนรดา  จุฬลา 

นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล 
นางสาวเพ็ญวรี จนัทร์บุญนาค 

เรียนร่วม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขันการจัดท า
หนังสือเล่มเล็ก ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ม.1-ม.3  

ทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

เด็กหญิงชรินธร  ทุนเพิ่ม 
เด็กหญิงณัฐนรี  เลือดสันเทียะ 
เด็กหญิงดาหวัน  คชพันธ ์

นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล 
นางสาวเพ็ญวรี  จนัทร์บุญ
นาค   

เรียนร่วม - สังคม
ศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาท
งามอย่างไทย ประเภท
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ป.1-ป.6  

ทอง 
เด็กชายวันชัย  จบศรี 
เด็กหญิงสุชานาฏ  คงเสือ 

นางสาวรัชดาภรณ์  สมบูรณ ์
นายนิพนธ์  ฉัตรอักรานนท ์

เรียนร่วม - การ การแข่งขันการวาดภาพ ทองแดง เด็กชายฐิติกร  จันด ี ว่าที่ร้อยตรีชลณะธี  โรงอ่อน 
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งานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

ด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการ
เรียนรู ้ 
ม.1-ม.3  

เด็กชายนราธร  สาจนัทร ์ นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล 

 
10.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ  

ระดับขั้นพื้นฐาน 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 ค่าตอบแทนลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

จัดการเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพและมี
คุณภาพให้กับนักเรียน 

จัดจ้างครูอัตราจ้าง จ านวน  3  
คน และบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน  3  คน 

95 

2 พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา น า
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมศึกษาดูงาน 
ภายนอกสถานศึกษา 
และกิจกรรมเสริมสร้าง 
ก าลังใจบุคลากร 

90 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
(จ านวน/ร้อยละ) 

3 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้สู่
ห้องเรียน 

ครูผูส้อนทุกช้ันเรียน ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนากระบวนการเรยีน
การสอนอย่างเป็นธรรม 

ทุกชั้นเรียนจัดซ้ือสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์ใหม่ ๆ และหลากหลาย
เพิ่มขึ้น และมรีะบบการจัดซ้ือ
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

90 

4 

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
 

ก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา 
นิเทศ ก ากับ และ ติดตามการ
ด าเนินงานของสถานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และสรุปผล 

80 

5 
พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
นโยบายของผู้บังคับบญัชาระดบัสงู 

จัดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 85 

6 
สัมมนาวิชาการ มีแผนปฏิบตัิงานวิชาการประจ าปกีารศึกษา 

2559 เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของผู้ปฏิบัต ิ
จัดสัมมนาวิชาการ 90 

7 
ลูกเสือส ารอง สามัญ 
และสามัญรุ่นใหญ ่

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา ถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกจิกรรมครบทุก
คน มีความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสอื และ

ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
ลูกเสือส ารอง สามัญ 
และสามัญรุ่นใหญ ่

95 
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น าไปใช้ได้จริง 

8 

ค่ายวิชาการประชาคม
อาเซียน 

เพื่อให้นักเรียนท่ีร่วมโครงการมีความรู้ความ 
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพื่อให้นักเรียนท่ี
ร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ 
เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศในการสื่อสารได้ 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ศึกษาปีท่ี 1-3 ร่วมกิจกรรม
ค่ายวิชาการอาเซยีน 

80 

9 โรงเรียนดีศรตี าบล 
(บรรพชาสามเณร 
และยุวสตรี) 

เพื่อให้นักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ตรงตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด 
 
 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
- กิจกรรมธรรมะสวัสด ี
- กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
- กิจกรรมนิทรรศการความรู้วัน
ส าคัญทางศาสนา 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมประจ าสัปดาห ์
- กิจกรรมวิถีพุทธ 
- กิจกรรมขยับกายสบายชีวีตามวิถี
พุทธ 
- กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
- กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
- กิจกรรมสอบธรรมะทางก้าวหน้า 
- กิจกรรมเท่ียงวันทันธรรม 
- กิจกรรมพาน้องเข้าวัด 

 

80 

10 ห้องสมุดต้นแบบมี
ชีวิต 

ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มมีาตรฐาน 3 ด ี
ห้องสมุดมีวสัดสุารสนเทศ และมรีะบบ 
บริการที่มีประสิทธิภาพ ครูทุกท่านและ 
นักเรียนมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
ห้องสมุด 
 

พัฒนาและปรับปรุงพัฒนา
ห้องสมุดให้มีคณุภาพตาม
เกณฑ์ห้องสมุด 3 ด ี

90 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
(จ านวน/ร้อยละ) 

11 นักเรียนพิการเรียน
ร่วม 

เพื่อให้นักเรียนท่ีพิการ/นักเรยีนที่มีความ
จ าเป็นพิเศษเรียนร่วมไดร้ับการพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีพิการ/ 
นักเรียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษไดร้บัสิทธิ 
ตามกฎหมาย 

แต่งตั้งคณะท างานขออนุมัติจัดท า
โครงการนักเรียนเรียนร่วม 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ติดตาม
และด าเนินงานตามโครงการ และ
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

80 

12 พัฒนานักเรียนแกนน า
ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียน ได้รับประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
ให้มีความสมบูรณ ์

80 

13 ค่าสาธารณูปโภค โรงเรียนวดัหนองตางูร้อยละ 80 มี มีงบประมาณในการบริหาร 90 
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งบประมาณจัดการค่าสาธารณูปโภค 
และการบริหารการศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ 

จัดการค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ าประปา เป็นต้น 

14 พัฒนางานการเงินและ
พัสด ุ

โรงเรียนจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบเข้าแฟ้ม
งานเป็นหมวดหมู่  สามารถค้นควา้และ
ตรวจสอบไดส้ะดวกรวดเร็วได้ร้อยละ 80 
สามารถค้นงานได้ง่าย 

จัดซื้อเอกสารในการจดัท า
พัฒนางานการเงินและพสัด ุ

90 

15 ธุรการส านักงาน เพื่อด าเนินงานธุรการอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพและใช้วัสดสุ านักงานอย่าง
คุ้มค่าและประหยัด 

จัดรูปแบบการท างานและการ
ให้บริการ 

95 

16 วารสารประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองนักเรยีนมีเจตคติทีด่ีต่อโรงเรียน 
โรงเรียนไดร้ับความร่วมมือกับชุมชนดีขึ้น 

จัดให้มีวารสาประชาสมัพันธ์
โรงเรียนทุกเดือน 

70 

17 งานอนามัยโรงเรียน/ 
ทันตกรรม 

นักเรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี ให้นักเรียนล้างมือก่อนรับประทาน
อาหาร แปรงฟันหลังรับประทาน
อาหารมีการตรวจสุขภาพ  

80 

18 วิถีประชาธิปไตย นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้น าผูต้าม
ในระบอบประชาธิปไตยเคารพรักษาสิทธิ 
หน้าท่ี เสรภีาพของตนเองและของผู้อื่น 
  

ด าเนินตามแผนการปฏิบตัิงาน 
กิจกรรมสภานักเรียน 

80 

19 หนึ่งกีฬาในฝัน ส่งเสริมความสามารถพิเศษและความถนัด
ของผู้เรียนเต็มศักยภาพ 

ฝึกนักเรียนทีม่ีความสามารถ
ด้านตะกร้อ เข้าแข่งขัน 

90 

20 กีฬาคณะส ี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัด
ความสามารถดา้นกิจกรรมกีฬา/นนัทนาการ 

จัดให้มีกีฬา มีการเชียร์กีฬามุ่งเน้น
น้ าใจนักกีฬา ความสามัคคี และ
สุนทรีด้านดนตรีกีฬา 

90 

21 กิจกรรมวันส าคัญ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกจิกรรมและ
เรียนรู้ประเพณไีทยและวันส าคญัต่าง ๆ 

จัดกิจกรรมวันส าคัญตา่งๆ โดย
ให้นักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วม 

90 

22 ระบบดูแลและ
ช่วยเหลือนักเรยีน 

เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่าง
ทั่วถึง ได้รับการพัฒนาทางด้านอารมณ์
สติปัญาและจิตใจตลอดจนสร้างสมัพันธภาพ 
ที่ดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน 
 

การส ารวจ เยี่ยมบ้านนักเรียน 
การคัดกรองนักเรียน ตดิตาม
และช่วยเหลือนักเรยีน 

90 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
(จ านวน/ร้อยละ) 

23 กิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียน 

นักเรียน รู้จักการออมและประหยดัและเป็น
สมาชิกได้รับผลก าไรจากการปันผลและ
เฉลี่ยคืนรวมทั้งเป็นทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา

นักเรียนเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์โรงเรียน มสี่วนในการ
ด าเนินกิจกรรมของสหกรณ ์

90 
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ของโรงเรียน 
24 อิ่มอร่อยสารอาหาร

ครบครัน  
(อาหารกลางวัน) 

1.เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตาม
หลักโภชนาการอยา่งทั่วถึง  
2.เพื่อให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
3.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามยัที่สมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ 

ด าเนินการจัดท าอาหารตาม
เมนูท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ในแต่
ละวัน 

90 

25 จัดพาหนะรบั- 
ส่งนักเรียน 

เพื่อให้บริการรถรับ-ส่ง  แก่นักเรียนโรงเรียน
วัดหนองตางู อย่างทั่วถึงทั้งในและนอกเขต
พื้นที่ให้บริการ 

บริการรถรับส่งนักเรียนและมี
บริการฟรสี าหรับนักเรยีนที่อยู่
ในกรณีพิเศษ 

95 

26 ปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียน 

โรงเรียนมีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มมากข้ึน เช่น มีการ
ปลูกต้นไม้และจัดสวนหย่อม 

จัดท าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนให้มีความร่มร่ืนและน่าอยู ่

80 

27 สถานศึกษาสีขาว 1.เพื่อให้โรงเรียนปลอดจากสารเสพติด การพนัน 
สื่อลามกและการทะเลาะวิวาท 
2.เพื่อแสวงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพย์ติด การพนัน สื่อลามก และการทะเลาะ
วิวาทให้มีในทางปฏิบัติโดยเร็วและต่อเนื่อง 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 - การอบรมให้ความรู ้
 - การเดินรณรงค์ยาเสพตดิ 

90 

28 English  Camp ผู้เรยีนร้อยละ 80 ได้พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษ มีโอกาส
แสดงความสามารถและพัฒนาตนเอง 

จัดกิจกรรมวันครสิมาสต ์ 80 

29 การวัดประเมินผลตาม
หลักสตูรแกนกลางฯ 

1.เพื่อให้ครูผู้สอนใช้แบบประเมินผล (ปพ.) เป็น
เอกสารอ้างอิงในการพัฒนาผู้เรียนการรายงานผล 
และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
2.ฝ่ายวิชาการ ทะเบียน วัดผล มีการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการเรียนของผู้เรียนเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 

1.จัดซื้อวัสดสุ านักงานใช้งาน
วิชาการ 
2.จ่ายแบบ ปพ.ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
น าไปใช้ 
3.จัดท าคลังข้อสอบ 

80 

30 พัฒนาระบบงาน
ทะเบียนนักเรียน 

1.เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึก 
การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของนักเรียน 
2.เพื่อให้สถานศึกษามีการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย 
ตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
3.ฝ่ายวิชาการ ทะเบียน วัดผล มีการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการเรียนของผู้เรียนเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 

1.จัดซื้อ ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3  
สมุดทะเบียน หมึกพมิพ์ และ 
วัสดุอื่น ๆ 
2.ด าเนินการจดัท าออกใบ รบ 
เด็กนักเรยีนที่จบการศึกษา 
3.จ่ายใบรายงานผลการเรยีน
ให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

80 

31 ค่ายสัปดาหวิทยา 
ศาสตร์และคณติศาสตร์  
(บูรณาการ 5 กลุ่ม
สาระ) 

1.เพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กับนักเรียน  
2.เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความรู้
ความสามารถดา้นวิชาการ 
3.เพื่อเป็นการเสริมสรา้งเจตคติที่ดีต่อการ

ค่ายบูรณาการ 5 กลุม่สาระ
หลัก ประกอบด้วย ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 

80 
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เรียน 5 กลุ่มสาระ  

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
(จ านวน/ร้อยละ) 

32 แหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี 

1.เพื่อให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองจากประสบการณ์ตรงอยา่งหลากหลาย 
2.นักเรียนมีความพึงพอใจในการศึกษานอก
สถานที่ และกลา้แสดงออกทางความคิด 

- เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรม หาความรู้นอก
โรงเรียน 

90 

33 จัดหาอุปกรณ์กีฬา เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬา วัสดุอุปกรณ์จัดท า
สนามให้เพียงพอต่อผู้เรยีน 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 70 

34 พัฒนาอัจฉริยภาพ
ผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศ 
(ศิลปหัตถกรรม) 

1. เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออก
ซึ่งความสามารถในด้านทักษะทางวิชาการ 
ดนตรี นาฏศิลป์ ศลิปะและกีฬา  
2. เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นกัเรียน
แสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
3. เพื่อเป็นลานแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของครู และแสดงศักยภาพในการตัดสิน
ทักษะด้านวิชาการศิลปหัตกรรมประจ าปี  

ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  
ระดับภาค และระดับประเทศ 

90 

35 การจัดการเรยีนการ
สอนในรูปแบบสอง
ภาษา (EBE) 

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อสื่อสารในระดับสากล 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง
สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3. เพื่อสนับสนุนให้ครูอาจารย์และบุคลากรของ
โรงเรียนได้พัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่องตลอดเวลา 

กิจกรรมจดัการเรียนการสอน
ในรูปแบบสองภาษา 
  - ใบงานกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู ้
  - การผลิตสื่อใช้สื่อการสอน 

70 

36 เงินทุนหมุนเวียน
ส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
โครงการอาหาร
กลางวัน 

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นแหล่งเรียนรู้ของปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียน ประชาชนและ
หน่วยงานอื่น 
2.เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการ 
เรียนรู้ 13 ฐาน  
3.เพื่อให้มีผลผลิตที่น ามาประกอบอาหารกลางวัน
นักเรียนและคณะครูได้ตลอดปี 
4.เพื่อให้มีผลผลิตที่เหลือจากอาหารกลางวันแจก 
จ่ายใหก้ับนักเรียน 
5.เพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี 

ด าเนินงานตามโครงการ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามฐาน
เรียนรู้ 13 ฐาน 
 - จัดนิทรรศการน าเสนอ
ผลงาน 

90 

37 เด็กไทยแกม้ใสใน
โรงเรียนวดัหนองตาง ู

1. เพื่อน้อมน าแนวทางการด าเนินงาน ความส าเร็จ
ของการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการใน
โรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตาม
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยาม

ด าเนินงานตามโครงการ 
1. ป้ายนิเทศให้ความรู้เกีย่วกบัหลัก
โภชนาการอาหาร 
2. ฐานการเรียนรู้ 13 ฐาน ตาม

85 
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บรมราชกุมารี ไปปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อ
การแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและการพัฒนา
ภาวะโภชนาการและสุขภาพในระยะยาว 
2. เพื่อสร้างกระบวนการ ประเมิน ติดตามและเฝ้า
ระวังและแกป้ัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียน  
3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชุมและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง ในการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนตาม
แนวทางการด าเนินงานความส าเร็จของการบริหาร 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. กิจกรรม อย.น้อยของโรงเรียน 
4. กิจกรรมเข้าจังหวะยามเช้า 
 5. กิจกรรมตรวจสุขภาพ 

6. กิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน
ต้นแบบตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
7. กิจกรรมอบรม เสริมสร้างความรู ้

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
(จ านวน/ร้อยละ) 

  จัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบ
วงจรของโครงการตามพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตามหลักโภชนาการ 
 8. กิจกรรมวิทยากรท้องถิ่นน า
ความรู้สู่นักเรียน 

 

38 โรงเรียนสุจริต นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ระดบัชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จ านวน 501 คน ได้รับการจัดกระบวนการ
เรียน การสอน และกจิกรรมทางการศึกษา ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักในความส าคัญของ
ชาติ คุณค่า คุณประโยชน์ขององค์ประกอบต่าง ๆ 
ที่สร้างความเป็นชาติ   

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 - การอบรมให้ความรู ้
 - การเดินรณรงค์ 
 - การกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต  
 - จัดท าป้ายประชาสัมพันธโ์รงเรียน
สุจริต 

90 

39 ซ่อมแซมคุรภุณัฑ์ฯ 1.เพื่อให้มีงบประมาณในการบริหารจัดการใน
การซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ช ารุด 
2.เพื่อให้นักเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อมิให้การจัดการเรียนการสอน
ต้องสะดุด 
3.เพื่อให้ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างอยู่ในสภาพท่ี
สมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

โรงเรียนวดัหนองตางู  มี
งบประมาณในการซ่อมแซม
ครุภณัฑ์-สิ่งก่อสร้างครบถ้วน 

90 

40 การขับเคลื่อนศูนย์
การเรยีนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ 

1. นักเรียนมีความรู้การท าเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและน าผลผลิตจาก
การท าเกษตรไปประกอบอาหารกลางวันได้ 
3. เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลตามพระราชด าริ
ของชุมชน 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
- มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความรู้
ด้านการท าเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

90 

41 ค่ายยกระดับ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 5 กลุ่มสาระ 

1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรยีนให้สูงข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
2.เพื่อยกระดับของการทดสอบระดับชาติให้
สูงขึ้น O-NET 

1.นักเรียนร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในระดับดี 
2.ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็นรายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย

70 
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ระดับประเทศ 
3.ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนใน
ระดับดีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

42 พัฒนาครูและบคุลากร 1.เพื่อให้บุคลากรได้รับการพฒันาตนเองตรง
ตามสาขาวชิา และงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  
2.สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชพีครูน าเอา
ความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์
กับบุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
3.เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อ
การพัฒนาตนเอง 
4.เพื่อสร้างขวญัและก าลังใจที่ดีต่อบุคลากรใน
โรงเรียน 

คณะครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา น าความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาและประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนากิจกรรมการเรยีนการ
สอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

90 

11. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และสภาพภายนอก

ด้านโอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษานั้น  ใช้ รูปแบบการวิเคราะห์ตามแนวทาง SWOT Analysis ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้ 

จากการประเมินสถานการณ์ด้านการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองตางู  โดยการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT : Strengths Weaknesses Opportunities and Threats 
Analysis) ที่เป็นสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน และที่เป็นสภาพแวดล้อม
ภายนอก ได้แก่ ปัจจัยที่เป็นโอกาส และอุปสรรค สรุปผลการวิเคราะห์ ได้ดังนี้ 

1. จุดแข็ง   
  1.1 มีการให้บริการด้านการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในเขตบริการอย่างทั่วถึง  
  1.2 มีโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่ชัดเจนและมีการประสานการท างานอย่าง
เป็นระบบ 
  1.3 มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
  1.4 มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
  1.5 มีสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  1.6 มีการประสานงานในลักษณะเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง 

2. จุดอ่อน 
  2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในวิชาหลัก (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาไทย) ไม่ผ่านเกณฑ์ 
  2.2  ครูขาดทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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  2.3 ครูขาดความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  2.4  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพจาก สมศ. (รอบสามใน
มาตรฐานที่ 5 ระดับพอใช้ ยังไม่บางกลุ่มสาระไม่ผ่านระดับประเทศ) 
  2.5  อาคารเรียน  อาคารประกอบไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้   
 

3. โอกาส   
  3.1 นโยบายของรัฐบาลมีการส่งเสริมการศึกษามากข้ึน ท าให้ประชาชนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
  3.2 มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และวิถีชีวิตที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
  3.3 ชุมชนมีความเข้มแข็ง ผู้ปกครองส่งเสริมสนับสนุนให้บุตรหลานได้เรียนในระดับที่
สูงขึ้น 
  3.4 มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งประวัติศาสตร์ ที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างหลากหลายตามเนื้อหาของหลักสูตร 
  3.5 มีการคมนาคมสะดวก   
  3.6 องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง  มีความเข้มแข็ง ให้
การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

4. อุปสรรค 
  4.1  ผู้ปกครองมีฐานะยากจน และมีการย้ายถิ่นฐานเพื่อไปประกอบอาชีพส่งผลกระทบ
ต่อการออกกลางคันของนักเรียน 
  4.2 ค่านิยมของเด็กและเยาวชนได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้เยาวชน
ละเลยวัฒนธรรมของตนเอง ไปให้ความส าคัญต่อวัฒนธรรมต่างชาติมากกว่าวัฒนธรรมของไทย 
  4.3 สภาพสังคมปัจจุบันมีปัญหาครอบครัวหย่าร้าง ท าให้เด็กอยู่ในภาวะยากล าบาก  
ถูกทอดทิ้ง แลการถูกละเมิดสิทธิ์มีแนวโน้มสูง รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
  4.4 นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ท าให้การบริหารจัด
การศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
  4.5 สภาพเศรษฐกิจของชุมชนโดยภาพรวมมีรายได้เฉลี่ยต่ า ส่งผลกระทบต่อการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
  4.6 มีนักเรียนร้อยละ 15 ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนไม่เกิดประโยชน์ ได้แก่ ติดเกมส์ 
รวมกลุ่มแข่งรถ 
  4.7 ความปลอดภัยของนักเรียน เมื่อขึ้นรถรับส่งนักเรียนระหว่างการเดินทางจากบ้าน
มาโรงเรียน และจากโรงเรียนกลับบ้าน 
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 โดยสรุป สภาวการณ์ทางการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองตางู  มีจุดแข็งที่สามารถจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้กับประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีในการ
น ามาจัดการเรียนรู้  มีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถส่งผลให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึง แต่ก็มีจุดอ่อนที่ต้องพิจารณาคือ คุณภาพของการจัดการศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า จุดอ่อน
ด้านสถานศึกษา คือครูบางคนยังขาดทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และทักษะการผลิต
สื่อ  นวัตกรรม  คุณภาพการศึกษายังไม่ได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ า และสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่ผ่านการรับรองจากการประเมินภายนอกรอบสาม 
 ส าหรับการวิเคราะห์โอกาส โดยภาพรวมการที่นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับการศึกษา
ทั้งด้านนโยบายเรียนฟรี มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย  รวมทั้งทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ของสถานศึกษา แต่อุปสรรคคือ  ผู้ปกครองมีฐานะยากจนส่งผลต่อการสนับสนุนด้านการศึกษาของบุตร
หลานอย่างเต็มที่  และค่านิยมทางสังคมที่ท าให้เยาวชนมีพฤติกรรมและค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์   
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า 
 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

จุดเด่น -  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี มีวินัย ประหยัด  และซื่อสัตย์ มีสุนทรี  
   ด้านดนตรีและกีฬา 

 จุดที่ควรพัฒนา  -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น  -  ครูทุกคนจบระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
   -  ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
   -  ชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 
   -  ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม 
 จุดที่ควรพัฒนา -  ครคูวรได้รับการพัฒนาให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ
   
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 โอกาส  -  ชุมชนมีเอกลักษณ์  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เด่นชัด  มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 อุปสรรค   -  สถานศึกษาควรใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างคุ้มค่า 
 
 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
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 จุดเด่น  -    ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมด้านดนตรี กีฬา โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย 

- ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านดนตรี กีฬา 
 จุดที่ควรพัฒนา -    ควรสนับสนุนด้านงบประมาณให้มากข้ึนอีก 
 
ด้านมาตรการส่งเสริม 

จุดเด่น -  สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนด้านความพอเพียง
และ     

                       ส่งเสริมชมุชนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 จุดที่ควรพัฒนา -  ควรสนับสนุนด้านงบประมาณให้มากข้ึนอีก 
 
  12.  การน าผลการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา  ประมวลเป็นวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
 เป็นองค์กรในการจัดการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการอย่างทั่วถึง ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยชุมชนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ผู้เรียนมีความสามารถและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

 
พันธกิจ ( Mission) 
1.  จัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2.  พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
3.  ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
4.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
6.  พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7.  ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 
เป้าหมาย 
1. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2.  ครูและบุคลากรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและค านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ 
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3.  โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
4.  โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
5.  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
6.  โรงเรียนมีการพัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7.  ครูและบุคลากรส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

  
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
โรงเรียนดี วิถีพอเพียง เคียงคู่ชุมชน 

 
        อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสุขภาพ 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ 
 


