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ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 

 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

         โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตั้งอยู่เลขท่ี 129  
บ้านหนองนาค า  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอหนองนาค า  จังหวัดขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์  40150 โทรศัพท์ 043-
217118 โทรสาร 043-217217 e-mail  nongnakham@gmail.com  website   
http//www.nakhamwit.ac.th   เปิดสอนระดับชั้นตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอน
ปลายห่างจากอ าเภอภูเวียงไปทางทิศเหนือประมาณ 17    กิโลเมตร   มีเนื้อที่ทั้งสิ้น  72  ไร่  3 งาน   22 
ตารางวา   มีเขตพ้ืนที่บริการ  ในเขตอ าเภอหนองนาค า  จังหวัดขอนแก่น   จ านวน 3  ต าบล   คือ  ต าบลบ้าน
โคก  ต าบลขนวน  ต าบลกุดธาตุ  จ านวน  33  หมู่บ้าน  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  จ านวน 14  โรงเรียน 

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อของโรงเรียน  

          โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา   เขต  25   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ     จัดตั้งขึ้นตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ        เมื่อวันที่  20  เมษายน      พ.ศ. 2519      ตั้งอยู่ที่เลขที่  129  หมู่  1  
บ้านหนองนาค า   ต าบลบ้านโคก  อ าเภอหนองนาค า  จังหวัดขอนแก่น  ห่างจากอ าเภอภูเวียงไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 17    กิโลเมตร   มีเนื้อท่ีทั้งสิ้น  72  ไร่  3 งาน   22 ตารางวา    

คติพจน์   สุวิชาโน ภว  โหติ  หมายถึง  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา     ยิ้มไหว้ทายทัก รักสะอาด  สามัคคี  มีวินัย  ก้าวไกล ICT 

อัตลักษณ์     สามัคคี มีคุณธรรม 

เอกลักษณ์    ภูมิทัศน์ร่มเย็น งามเด่นผ้าฝ้ายนาค า 

ปรัชญา        เรียนดี  มีฝีมือ  ถือคุณธรรม   ตราประจ าโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์โรงเรียน 

           โรงเรียนดีใกล้บ้าน  ยึดคุณธรรมน าความรู้  ควบคู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาชาติ  และน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ   

1.   พัฒนาครูและนักเรียนโดยยึดหลัก “คุณธรรมน าความรู้” 

2.   พัฒนาครูและนักเรียนโดยยึดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษา 

      ชาติ 

3.   พัฒนาและบูรณาการองค์ประกอบทุกภาคส่วน ให้ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านอย่างมั่นคง 

      ตลอดไป 

4.   น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตของบุคลากร 

เป้าประสงค์ 

1.   ครูและนักเรียนเป็นผู้ยึดมั่นในหลักคุณธรรมน าความรู้ ใฝ่ดีตามด้วยใฝ่รู้ 

2.   ครูและนักเรียนเป็นผู้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาชาติ 

3.   โรงเรียนได้รับการยอมรับเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน ของชุมชนอย่างยั่งยืน 

4.   บุคลากรน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตจริง 
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รางวัลเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

       1. ปีการศึกษา 2527  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการ“โรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท รุ่นที่  3”  

  ( มพช.2 รุ่น 3 )       

       2. ปีการศึกษา  2529  ได้รับคัดเลือกเข้าในโครงการโรงเรียนผู้น าหลักสูตร  รุ่นที่  3 

       3. ปีการศึกษา  2530  ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  (ค.อมต.สศ.)  รุ่นที่  1     

       4. ปีการศึกษา  2534  ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทานขนาดเล็ก 

       5. ปีการศึกษา  2535  เป็นโรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมการอ่านได้เกณฑ์มาตรฐาน 

       6. ปีการศึกษา  2539  เป็นโรงเรียนน าร่องปฏิรูปการศึกษา 

       7. ปีการศึกษา  2540  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

       8. ปีการศึกษา  2549  ห้องสมุดรักการอ่านยอดเยี่ยม 

       9. ปีการศึกษา  2549  โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม 

     10. ปีการศึกษา  2549  ผู้อ านวยการรักการอ่านยอดเยี่ยม 

     11. ปีการศึกษา  2549  นักเรียนรักการอ่านดีเด่น 

     12. ปีการศึกษา  2549  เรียงความเฉลิมพระเกียรติฯยอดเยี่ยม 

     13. ปีการศึกษา  2549  หนังสือเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม 

     14. ปีการศึกษา  2549  โรงเรียนแกนน าห้องสมุดรักการอ่าน 

     15. ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนโครงงานคุณธรรมโล่ดีเด่น 

     16. ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

     17. ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนสหกรณ์โล่ดีเด่น 

     18. ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนชนะเลิศโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
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รางวัลเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา (ต่อ) 

     19. ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนผ่านการประเมินรับรองจากส านักงานประเมินและรับรองมาตรฐาน สมศ. 

     20. ปีการศึกษา  2552  รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน ( โรงเรียนดีใกล้บ้านรุ่นที่ 2 ) 

     21. ปีการศึกษา  2552  ผู้บริหารสถานศึกษามีผลงานดีเด่น ,รางวัล ต้นแบบคนดี (ผู้บริหาร 

     22. ปีการศึกษา  2554  ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทานขนาดกลางนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

     23. ปีการศึกษา  2554  ได้รับรางวัลเหรียญทองโครงงานอาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     24. ปีการศึกษา  2555  ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศสื่อการเรียนการสอนดีเยี่ยม(ระดับมัธยมศึกษา)ประเภท
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จากส านักงานสิ่งแวดล้อมไทย กระทรวงพลังงาน 

     25. ปีการศึกษา  2555  ได้รับรางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับจังหวัด 

     26. ปีการศึกษา  2555  ได้รับรางวัลเหรียญทอง   ระดับชาติ  การแข่งขันวาดภาพระบายสี    ประเภท
ออทิสติก ม.1-ม.3 และรางวัลเหรียญทองแดงระดับชาติ การแข่งขันคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ประเภท 
บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6  

     27. ปีการศึกษา 2556  ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ มีคะแนน O-NET ม.3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และวิชา
ภาษาไทย บรรลุตามเกณฑ์ของ สพม.เขต 25 

     28. ปีการศึกษา 2556 ได้รับเกียรติบัตรเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ด้านการลดอบายมุขสร้างสุขให้
สังคม จากกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดขอนแก่น 

     29. ปกีารศึกษา 2556 ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนสีขาวไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด จากสถานีต ารวจภูธรหนอง
นาค า 

     30. ปีการศึกษา 2556 ได้รับโล่การเข้าร่วมเครือข่ายแกนน าคนดีศรีอีสาน จากสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 
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รางวัลเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา (ต่อ) 

     31. ปีการศึกษา 2557  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ดีเด่น  สพม.25  เครือข่ายโครงการ  “โรงเรียนสุจริต” 

     32. ปีการศึกษา  2557  เข้าร่วมโครงการ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 

     33. ปีการศึกษา  2558  ได้รับรางวัลสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นระดับประเทศ 

     34. ปีการศึกษา  2558  ได้รับรางวัลระบบดูแลนักเรียนดีเด่น  

     35. ปีการศึกษา  2558  ได้รับรางวัลเยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน ของมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ 

     36. ปีการศึกษา  2558  ผ่านการประเมินรับรอง จากส านักงานประเมินและรับรองมาตรฐาน  รอบท่ี 3 

     37. ปีการศึกษา  2558  ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ 
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 แผนที่โรงเรียน 
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2.  ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
       

1)  ผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ – สกุล  นายวสันต์  ลาจันทึก  อายุ  54  ปี  โทรศัพท์  082-3699953 
 e- Mail………….-.................วฒุิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาโท  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา บริหาร
สถานศึกษาด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ.2558 จนถึง ปัจจุบัน 

2)  รองผู้อ านวยการโรงเรียน    จ านวน    2   คน 
             2.1 ชื่อ – สกุล  นายคมเดช   ราชเหนือ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศศม.การบริหารการพัฒนา 
             โทรศัพท ์ 081-6708129,043-217234     e- Mail……-……… รับผิดชอบกลุ่มงานวิชาการและกลุ่ม 
             งานกิจการนักเรียน 
             2.2  ชื่อ – สกุล นางวิไลวรรณ   ห่มขวา    วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. บริหารการศึกษา  โทรศัพท์...  
             089-4216123     e- Mail………-……… รับผิดชอบกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ  และกลุ่มงาน 
             บริหารทั่วไป 
 
3.  ข้อมูลนักเรียน   ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน  ของปีการศึกษา 2558 ) 
 
       1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น................2350.......................คน 
       2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น..........................835.........................คน   

 
                    จ านวนนักเรยีนจ าแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 3 59 60 119 41 

ม.2 3 64 72 136 44 

ม.3 3 57 62 119 34 

รวม 9 180 194 374 39 

ม.4 3 48 80 128 44 

ม.5 4 70 78 148 40 

ม.6 4 97 88 185 33 

รวม 11 215 246 461 37 

รวมทั้งหมด 20 395 440 835 43 
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    3)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน สนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)    815    คน  คิดเป็นร้อยละ    97.70  
     4)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  796  คน  คิดเป็นร้อยละ   95.40 
     5)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม    94   คน   คิดเป็นร้อยละ    11.26 
     6)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ.......-.........คน    คิดเป็นร้อยละ    0 
     7)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ     62    คน     คิดเป็นร้อยละ   7.47 
     8)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ    307   คน  คิดเป็นร้อยละ   36.78 
     9)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน(ปัจจุบัน)    0   คน คิดเป็นร้อยละ   0.00   
    10)  สถิติการขาดเรียน    72    คน     คิดเป็นร้อยละ   8.73    
    11)  จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น     0    คน       คิดเป็นร้อยละ   0.00   
    12)  จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร  
   มัธยมศึกษาปีที่   3        จ านวน   119    คน   คิดเป็นร้อยละ    100 
   มัธยมศึกษาปีที่   6 จ านวน   185    คน   คิดเป็นร้อยละ    100 
   13)  อัตราส่วนครู :  นักเรยีน  =   1 : 22  (แยกตามระดับ) 
    14)  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  วรรณคดี  และนันทนาการ   835   คน  คิด
เป็นร้อยละ    100 
    15)  จ านวนนักเรียนที่มีลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง   835    คน   คิดเป็นร้อยละ    100 
    16)  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน   835   คน คิดเป็นร้อยละ  100 
    17)  จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษาจ านวน    835    คน 
คิดเป็นร้อยละ   100 
    18)  จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ
จ านวน   835    คน คิดเป็นร้อยละ    100   
    19)   จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษาจ านวน 
785  คน คิดเป็นร้อยละ   94.13 
    20)   จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษาจ านวน    835    คน คิดเป็นร้อยละ    100 
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            4.  ข้อมูลครูและบุคลากร   ครูประจ าการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล 

อายุ ต าแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ 
 

วิชาเอก 
สอน 

วิชา  / ชั้น 

จ านวน
คร้ัง/ทีรั่บ
การพัฒนา

(ชม.) 
จริง 

ราช 
การ 

1 นายสารัช  ศรีบุญวงษ์ 52 29 ครู คศ.3 ศษ.บ
.  

พลศึกษา สุขศึกษาฯ 80 

2 นายอดิศร  ศรีบุญวงษ์ 53 31 ครู คศ.3 ค.ด. คณิตศาสตร์,วัดผลฯ คณิตศาสตร์ 90 
3 นางพิศมัย  อุปดิษฐ์ 58 38 ครู คศ.3 ค.บ.  ภาษาไทย ภาษาไทย 90 
4 นางวิลัดดา  บุตรโพธิ์ศรี 58 36 ครู คศ.3 ค.บ.  ภาษาไทย ภาษาไทย 80 
5 นางภาสินี  ศรีบุญวงษ์ 51 26 ครู คศ.3 กศ.บ.  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 85 
6 นางศศฺนันท์ รังสีธนชัย

ภัทร 
51 26 ครู คศ.3 ศษ.

ม.  
สังคมศึกษา,บริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษาฯ 80 

7 นางสุพรรณี  ฝ่ายบุญ 52 30 ครู คศ.3 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 95 
8 นางรัชนีกร  สอนศรี 46 23 ครู คศ.3 ศษ.

ม. 
สังคมศึกษา,หลักสูตร
การสอน 

สังคมศึกษาฯ 80 

9 นายอุดร  สอนศรี 50 26 ครู คศ.3 ศษ.
ม. 

คณิตศาสตร์,
หลักสูตรการสอน 

คณิตศาสตร์ 90 

10 นายนิธิวัธ รังสีธนขัย
ภัทร 

55 35 ครู คศ2 ศษ.
ม.  

สังคมศึกษา,บริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษาฯ 100 

11 นายอลงกต  เปานาเรียง 43 21 ครู คศ2 ศษ.บ สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 70 
12 นางดวงดาว  บุตรแดงน้อย 44 13 ครู คศ3 ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ ภาษาไทย 90 
13 นายฟ้าสาง  ค าทองเขียว 37 14 ครู คศ2 กศ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ 90 
14 นายธีรพงษ์  แสงสิทธิ์ 33 8 ครู คศ3 ศษ.

ม. 
เคมี,วิทย์-ศึกษา เคมี 90 

15 นายภูวดล  บรรทัดเรียน 33 5 ครู คศ1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 80 
16 นางอมรรัตน์ แก่นจันทร์ 48 22 ครู คศ.2 ค.ม. ภาษาไทย,หลักสูตร

การสอน 
ภาษาไทย 80 

17 นางอัญชลี  บรรทัดเรียน 33 8 ครู คศ.2 ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 85 
18 นายสมควร  ฐานะ 34 10 ครู คศ.2 ค.บ.  เกษตรกรรม เกษตร 80 
19 นายกิตติวัฒน์ อาจญาจารย ์ 34 10 ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 90 
20 นางสาวปัญชลิดา  โสหา 31 7 ครู คศ.2 วท.ม.  ชีววิทยาศึกษา วิทยาศาสตร์ 85 
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              4.  ข้อมูลครูและบุคลากร   ครูประจ าการ  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล 

อายุ ต าแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ 
 

วิชาเอก 
สอน 

วิชา  / ชั้น 

จ านวน
คร้ัง/ที่รับ
การพัฒนา

(ชม.) 
จริง 

ราช 
การ 

21 นางสาวจันทนา  ฉายจรุง 37 14 ครู คศ.2 ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ 90 

22 นางรัชดานุศร สุพร 32 8 ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 80 

23 นายพฤทธิ์พล  ชารี 38 6 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

การงาน(อุตฯ) 200 

24 นางนันทนา  ภาโนชิต 35 6 ครู คศ.2 ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 80 

25 น.ส.นัฐนภัสสร  โสดา 39 6 ครู คศ.1 ศษ.ม.  ประวัติศาสตร์,
หลักสูตรการสอน 

สังคมศึกษาฯ 80 

26 นางสาวพรพรรณ  กมลเศษ 30 6 ครู คศ.1 วท.บ.  ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 50 

27 น.ส.นันทพร บุตรเวียงพันธ์ 29 5 ครู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 80 

28 นายทนงศักดิ์  อุยะวาป ี 27 1 ครผูู้ช่วย ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 90 

29 นางสาวพุชณารินทร์ ศริินุ
ภาสกลุ 

24 1 ครผูู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 90 

30 นายคคนปกรณ์  อินศร 41 3 คร ูคศ.1 กศ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 90 

31 นายภัทรภมูิ เหมบรุุษ 26 3 ครผูู้ช่วย วศ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

การงานอาชีพ
ฯ 

80 

32 น.ส.อินทร์แปลง  อบอุ่น 27 3 คร ูคศ.1 ศษ.บ. การสอนภาษาจีน ภาษาจีน 80 

33 นายสายนัต์  สิมมา 35 5 ครู คศ.1 ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 80 
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              4.  ข้อมูลครูและบุคลากร   ครูประจ าการ  (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               พนักงานราชการ 
 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์

สอน 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ที่รับ
การพัฒนา 

(ชม.) 
1 นายสุริยา  ภูส ารอง 33 6 วท.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 80 
2 นายชัชวาล เหลืองค า 24 1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม 80 
3 นายศิวะ   จวบ

สมบัติ 
26 3 ค.บ. คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
การงานอาชีพฯ 90 

4 น.ส.สวุิมล กาลไสย์ 26 1 ศป.บ  ศิลปะการแสดง ดนตรี-นาฏศิลป์ 80 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล 

อายุ ต าแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ 
 

วิชาเอก 
สอน 

วิชา  / ชั้น 

จ านวน
คร้ัง/ที่รับ
การพัฒนา

(ชม.) 
จริง 

ราช 
การ 

34 ภัทรียา   ทวีจิต 26 2 ครู คศ.1 ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา
(ชีววิทยา) 

วิทยาศาสตร์ 80 

35 นายพงษ์พัฒน์  สมณะคีรี 27 2 ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาไทยและ
สังคมศึกษา 

ภาษาไทย 80 

36 นางสาวนิภาพร   ชาติสุข 26 2 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. คณิตศาสตรศึกษา คณิตศาสตร์ 80 

37 นางสาวจุฑารัตน์  ภูมีศรี 31 1 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. การสื่อสารมวลชน ภาษาไทย 80 

38 นางสาวแคทรียา มุขมาลี 36  ครูผู้ช่วย วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ 80 
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                 ครูอัตราจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    จ านวนครูที่สอนตรงวิชาเอก         43    คน  คิดเป็นร้อยละ    100    
    จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด      43    คน  คิดเป็นร้อยละ    100  
 
 

                  5.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
   1)  เนื้อท่ี    72 ไร่  3  งาน  22  ตารางวา   
   2)  พ้ืนที่ปลูกสร้างอาคาร    20 ไร่/ตารางวา 
   3)  พ้ืนที่สนาม/นันทนาการ      10 ไร่/ตารางวา 
   4)  จ านวนอาคารเรียนถาวร  รวม         2   หลัง 
   5)  จ านวนอาคารเรียนชั่วคราว  รวม      2 หลัง 
   6)  จ านวนอาคารประกอบ  รวม           2  หลัง 
   7)  จ านวนสนามกีฬา    4  สนาม  ได้แก่ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล  
                                                                                              สนามเปตอง  สนามตระกร้อ 
   8)  จ านวนห้องเรียนทั้งหมด    20   ห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
ประสบ 
การณ์

สอน(ปี) 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวพิมพ์นภัส จันทร์
บรรจง 

32 4 วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

(ครูธุรการ) งบประมาณ 

2 นางสาวจตุพร  ฝ่ายบุญ 27 2 วท.บ. วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

(ครูพี่เลี้ยงเด็ก
พิการ) 

งบประมาณ 
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                     6.  ข้อมูลงบประมาณ   งบประมาณ (รับ–จ่าย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       งบด าเนินการ/ เงินเดือน  เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ  10.33    ของรายรับ 
       งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ   89.67   ของรายรับ 

 
7.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 

  1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชนบท.....จ านวน 1,295 ครอบครัว รวม 23,600 คน 
จ านวนเด็กในวัยเรียน  10,608  คนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ สถานีต ารวจ  ที่ว่าการอ าเภอหนอง
นาค า  องค์การบริหารส่วนต าบล  สถานีต ารวจ โรงพยาบาลต าบลประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป   คือ เทศกาลประเพณี ปลาน้ าแดง  บุญบั้งไฟ 
           2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ    
 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 90 
ปริญญาตรี   ร้อยละ 10 
สูงกว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 0 

      อาชีพหลักของผู้ปกครอง (คิดเป็นร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมด) 
    รับราชการ  ร้อยละ 5  

ค้าขาย   ร้อยละ 10 
     เกษตรกร  ร้อยละ 75  

รับจ้าง   ร้อยละ 10 
     ไม่มีอาชีพ  ร้อยละ  0  

อ่ืนๆ   ร้อยละ – 
 
 

รายรับ 
จ านวน/

บาท 
รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 3,810,698 งบด าเนินการ/เงินเดือน – ค่าจ้าง 762,398 

  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3,048,300 

เงินนอกงบประมาณ - - - 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ) - งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 

รวมรายรับ 3,810,698 รวมรายจ่าย 3,810,698 

13 



 

 

2558 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

Self Assessment Report  2015 

โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
 

          
 
 
                ศาสนาส่วนใหญน่ับถือศาสนา......พุทธ..........รอ้ยละ 100 
                ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 

- น้อยกว่า 20,000 บาท      ร้อยละ   
-  20,000 - 30,000 บาท    ร้อยละ 80 

   - 30,001 บาท- 40,000 บาท       ร้อยละ  15    
-  มากกว่า 40,000 บาท   ร้อยละ 5  
 

  3)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
   ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากชุมชน หมู่บ้านใน
เขตบริการอยู่ห่างกัน  ท าให้การเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การเข้าร่วมกิจกรรม
จากผู้ปกครองจึงมีไม่มากเท่าที่ควร อีกทั้งข้อจ ากัดเรื่องอาชีพของผู้ปกครอง  
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                  8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
                               โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

 
       

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1. ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
2. คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
3. วิทยาศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 160 (4 นก. ) 160 (4นก. ) 160 (4นก. ) 120(3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
   - สังคมศึกษา ศาสนา 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
   - ประวัติศาสตร ์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.) 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
6. ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
8. ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

รวมเวลาเรียนวิชาพ้ืนฐาน 880 (22 นก.) 880(22 นก.) 880(22 นก.) 
 

1,640  (41 นก.) 
 

รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศกึษา   
จัดเพ่ิมเติม                          
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ไม่น้อยกว่า 
200 (5 นก.) 

ไม่น้อยกว่า 
200 (5 นก.) 

ไม่น้อยกว่า 
200 (5 นก.) 

ไม่น้อยกว่า 1,600  (40 นก.) 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3 นก.) 
1. กิจกรรมแนะแนว 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 
2. กิจกรรมนักเรียน             
   - กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนาร ี 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก)       
   - กิจกรรมชุมนมุ 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 

3. กิจกรรมเพื่อสังคม/จติอาสา แทรกในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 
 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ปีละไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง (30 นก.) รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 

รวมหน่วยกิต รวม 3 ปี 90 หน่วยกิต 
 

รวม 3 ปี 90 หน่วยกิต 
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9. แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
           1)  ห้องสมุดมีขนาด......240.......ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด...11,200... เล่มหนังสือใน
ห้องสมุดสืบค้นด้วยระบบ LIBRARY 2001    มีแหล่งข้อมูลที่สืบค้นทาง internet  ได้   10  เครื่อง   คิดสัดส่วน
จ านวนนักเรียน : เครื่อง  = 3 : 1 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน  ใช้ระบบ... LIBRARY 2001   
  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉลี่ย............580.............คนต่อวัน 
  คิดเป็นร้อยละ..............66.66.............ของนักเรียนทั้งหมด 
           2)  ห้องปฏิบัติการ 
            -  ห้องทดลองวิทยาศาสตร์  4 ห้อง  เฉลี่ย  คิดเป็น 320 ตารางเมตร 
   -  ห้องคอมพิวเตอร์  2  ห้อง  เฉลี่ย  คิดเป็น  240  ตารางเมตร 
   -  ห้องดนตรี-นาฎศิลป์   1  ห้อง  เฉลี่ย  คิดเป็น  82  ตารางเมตร 
   -  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  1  ห้อง  เฉลี่ย  คิดเป็น  120  ตารางเมตร 
   -  ห้องพยาบาล  1    ห้อง  เฉลี่ย  คิดเป็น  82 ตารางเมตร 
   -  ห้องสมุด  1  ห้อง  เฉลี่ย  คิดเป็น  240 ตารางเมตร 
   -  ห้องภาษาไทย  1  ห้อง  เฉลี่ย  คิดเป็น  120 ตารางเมตร 
   -  ห้องจริยธรรม  1  ห้อง  เฉลี่ย  คิดเป็น  120  ตารางเมตร 
   -  ห้องโสตทัศนูปกรณ์  1  ห้อง  เฉลี่ย  คิดเป็น  200  ตารางเมตร 
  3)  คอมพิวเตอร์       ทั้งหมด    110 เครื่อง         
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน    80    เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต    10    เครือ่ง 
  จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ยคิดสัดส่วนจ านวนนักเรียนต่อ
เครื่อง      80 : 1    จ านวน 765 คน/ วัน  คิดเป็นร้อยละ....84.43....ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ         จ านวน         20        เครื่อง 
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           4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด)  
 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 3,250 
2. ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 3,726 
3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 6,541 
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6,472 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

5. ห้องพยาบาล 2,124 
6. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 4,527 
7. ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา 6,400 
8.ห้องดนตรี-นาฎศิลป์ 3,695 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

9.ห้องปฎิบัติงานคหกรรม 3,738 
10.ห้องปฎิบัติงานอุตสาหกรรม 3,461 
11.ห้องสหกรณ์ร้านค้า 895 
12. แปลงเกษตรสาธิต 828 
13. ห้องโสตทัศนศึกษา 254 
14. ลานบูรณาการ 475 
15. หอประชุม 298 
16. ลานกีฬาในโรงเรียน 889 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

17 



 

 

2558 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

Self Assessment Report  2015 

โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
 

 

 

                      5)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อ.ภูเวียง 4 
2. ทัศนศึกษาโฮงมูลมังอิสาน หมู่บ้านงูจงอาง  จ. ขอนแก่น 2 
3. พิพิธภัณฑ์สิรินธร ,สวนสะออนเขื่อนล าปาว จ.กาฬสินธุ์ 2 
4. ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง , ภูค้าง ,วัดป่าบ้านตาด  
จ.อุดรธานี 

1 

5. อุทยานแห่งชาตป่าหินงาม ,น้ าตกตาดโตน จ.ชัยภูมิ 
 

3 

6. พระธาตุขามแก่น อ. เมือง จ.ขอนแก่น 1 
7. ราชภัฎเลย 1 
8. แหล่งผลิตผ้าฝ้าย บ้านหนองภู่ , บ้านวังหินซา, บ้านหนองกุง,บ้านคึมชาติ,
บ้านหนองแวง         อ.หนองนาค า 

6 

8.  กลุ่มอาชีพเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านหนองนาค า 7 
9. กลุ่มงานจักสานจากคล้าและไม้ไผ่ บ้านโคกนาฝาย,บ้านสะอาด 5 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

10.กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา 
บ้านวังหินซา,บ้านหนองหญ้าปล้อง 

6 

11.กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย 
 บ้านหนองนาค า,บ้านหนองกุง,บ้านหนองแวง อ.หนองนาค า 

10 

12.แหล่งประวัติศาสตร์โนนนกทา บ้านนาดี ต.กุดธาตุ 4 
13.วัดศรีบุญเรือง บ้านหนองนาค า  อ. หนองนาค า 4 
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6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียนในปีการศึกษา
ที่รายงาน 

  6.1  ชื่อ – สกุล  นายอ่อนสี     เทศสนั่น  ให้ความรู้เรื่องภูมิปัญญาด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่  สถิติการ 
                 ให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน...............10...............ครั้ง/ปี 
  6.2  ชื่อ - สกุลนางบุญทิพย์  บุตรโพธิ์ศรี ภูมิปัญญาด้าน อาชีพทอผ้าฝ้ายสถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน 
                 แห่งนี้จ านวน...........15....................ครั้ง/ปี 
  6.3  ชื่อ – สกุลนายพิมพ์ภา   ศรีค าม้วน    ภูมิปัญญาด้านการจักสานไม้ไผ่สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน 
                 แห่งนี้จ านวน..........12.....................ครั้ง/ปี 
  6.4  ชื่อ – สกุลนางสุพรรณ  เสนาเลี้ยง ภูมิปัญญาด้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายสถิติการให้ความรู้ใน 
                 โรงเรียนแห่งนี้จ านวน.........8......................ครั้ง/ปี 
  6.5  ชื่อ – สกุลนางพรนภา  กิจโป้  ภูมิปัญญาด้านตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าฝ้ายสถิติการให้ความรู้ใน 
                 โรงเรียนแห่งนี้จ านวน.............15..................ครั้ง/ปี 
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                   10.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
                10.1  ผลงานดีเด่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 
 

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ผ่านการประเมินรับรอง จากส านักงานประเมิน
และรับรองมาตรฐาน (สมศ) รอบท่ี 3 

ส านักงานประเมินและ
รับรองมาตรฐาน 

รางวัลสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดดีเด่นระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558 

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลระบบดูแลนักเรียนดีเด่น จากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 

ได้รับรางวัลเยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน ของมูลนิธิ 
ดร.สุข พุคยาภรณ์ ปีการศึกษา 2558 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 

ผู้บริหาร 

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ผู้บริหารสถานศึกษา 
(รองฯวิไลวรรณ ห่มขวา) 

 

ครู 
นายสารัช ศรีบุญวงษ ์ -หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 
นางภาสินี ศรีบุญวงษ์ -หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 
นายฟ้าสาง ค าทองเขียว -หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 
นางอัญชลี บรรทัดเรียน -หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 
นางรัชดานุศร สุพร -หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 
นางนันทนา ภาโนชิต -หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 
นายสารัช ศรีบุญวงษ ์ ครูเดิมท่ีแสนดี สพม.25 
นางวิลัดดา บุตรโพธิ์ศรี ครูเดิมท่ีแสนดี สพม.25 
นางนันทนา ภาโนชิต ครูเดิมท่ีแสนดี สพม.25 
นางสาวอินทร์แปลง 
อบอุ่น 

ครูเดิมท่ีแสนดี สพม.25 
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                      ผลงานดีเด่นนักเรียน 
 

ผลงานนักเรียน 
สรุปผลกิจกรรมการแข่งขัน 

โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 65 ประจ าปีการศึกษา 2558  
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ,แก่นนครวิทยาลัย ,กัลยาณวัตร ,นครขอนแก่น และโรงเรียนขามแก่นนคร  

ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2558 
 

ล าดับ หมวดหมู ่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขันการ
สร้าง 
Webpage 
ประเภท Web 
Editor ม.4-ม.
6 

87 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๒ 

1. นายธีรเดชพลธรรม 
2. นายรชต  ผ่องศร ี
  

1. นายศิวะ  จวบสมบตั ิ
2. นายภัทร์ภูมิ เหมบรุุษ 
  

 

 
        รางวัลนักเรียนเยาวชนคนดีศรแีผ่นดิน ของมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจ าปี 2558 

1. นายณัฐกรณ์ บุตรโคตร 
2. นายนพนันท์ สืบนาคะ 
3. นายทวีวุฒิ มูลตรี 
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10.2  ข้อมูลนักเรียนศึกษาต่อ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล สถาบันที่ศึกษาต่อ คณะ/เอกวิชา 

1 นายนพนัน สืบนาคะ 6/1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะศึกษาศาสตร์ / สาขา
การสอนภาษาไทย 

2 นางสาวจิธาดา  ประสวนศรี 6/1 มหาวิทยาลัยสิรินธร ขอนแก่น 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ /
สาขาเทคนิคเภสัชกรรม 

3 นายนนทวัฒน์  จันดาเบ้า 6/1 มหาวิทยาลัยสิรินธร ขอนแก่น 
คณะสาธารณสุข /เภสัช
กรรม 

4 นายนคร พรมนิล 6/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะครุศาสตร์ / สาขา 
พลศึกษา 

5 นางสาวมะลิวัลย์  สุพรรณท้าว 6/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะบริหารธุรกิจ/สาขา
การจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 

6 นางสาวอินทิรา  ก าเดช 6/2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
7 นายอัครเดช  เทือกกอง 6/1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะนิติศาสตร์ 
8 นายปรัชญา  พรมวิจิตร 6/1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

9 นางสาวสุชาวดี แก้วหานาม 6/2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะศิลปกรรมศาสตร์/
สาขาศิลปะการแสดง 

10 นายชัชพล  กองสินแก้ว 6/1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
11 นายศราวุธ  ไชยปายอด 6/2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

12 
นางสาวเบญจมาศ  อ่อนหนองหว้า 
6/1 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 
(ชนบท) 

คณะศึกษาศาสตร์ /สาขา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

13 นายณัฐกรณ์ บุตรโคตร 6/4 วิทยาลัยพิชญ์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 

14 นางสาววิชุดา  อุ่นสา 6/1 มหาวิทยาลัยปัญญาพิวัฒน์  
คณะบริหารธุรกิจ/สาขา
การจัดการบริหารธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 

15 นางสาวมัณฑนา  อุ่นเวียง 6/1 มหาวิทยาลัยปัญญาพิวัฒน์ 
คณะบริหารธุรกิจ/สาขา
การจัดการบริหารธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 

16 นายประพงศ์  สันนอก 6/1 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 
คณะเครื่องกล/สาขา
เทคนิคยานยนต์ 
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10.2  ข้อมูลนักเรียนศึกษาต่อ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล สถาบันที่ศึกษาต่อ คณะ/เอกวิชา 

17 นายวัชกร  ทองลาด 6/3 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง สาขาไฟฟ้าก าลัง 
18 นายฤชากร  นัทธีประเสริฐ 6/2 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง สาขาไฟฟ้าก าลัง 
19 นายศุภกิจ  ทองชุม 6/4 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง สาขาไฟฟ้าก าลัง 
20 นายทรงพล  ศรีทอง 6/4 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง สาขาช่างกล 
21 นายอนุชิต  วงษาธรรม 6/4 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง สาขาช่างยนต์ 
22 นายพีรพงษ์  สินนอก 6/1 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง 
23 นางสาวสุนิตา  พลงาม 6/1 วิทยาลัยพระบรมราชชนนี คณะพยาบาลศาสตร์ 
24 นางสาวศรินญา  ริโยธา 6/2 มหาวิทยาลัยพระบรมราชชนนี คณะแพทย์แผนไทย 
25 นางสาวญาดา  สิทธิโสภา 6/2 มหาวิทยาลัยพระบรมราชชนนี คณะพยาบาลศาสตร์ 

26 นางสาวอรทัย  กันภูมิ  6/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คณะวิทยาลัยฝึกหัดครู/
เอกคณิตศาสตร์ 

27 นางสาวตวงทิพย์  สาลสีรา 6/3 
วิทยาลัยขอนแก่น เอ็น เอ การ
บริการ 

ผู้ช่วยพยาบาล 

28 นายปราณต์  ชาเคน 6/2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
29 นายอรุณ  วงอุ่น 6/2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
30 นายพุฒิพงศ์  จันดาเบ้า 6/2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
31 นางสาวกมลนัทธ์  ค าหอก 6/2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะศิลปศาสตร์ 
32 นางสาวสุดารัตน์  ทรงศรี 6/2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะบัญชี 
33 นางสาวเจตสุภา  หนูท้าว 6/2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
34 นางสาวสุณิตา  ไชยชิน 6/2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

35 นางสาวกนกอร  สารมาตร 6/2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 
คณะพณิชยการ / สาขา
การบัญชี 

36 นางสาวสุริย์ฉาย  แสงแก้ว 6/2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
37 นางสาวนฤมล  หารโสภา 6/2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร คณะวิทยาการจัดการ 
38 นางสาวญาณี  สิทธิโสภา 6/2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
39 นางสาวนิรมล  ร าเพยพล 6/1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 
40 นายนิยม  แก้วนาคูณ 6/4 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สาขาช่างไฟฟ้า 
41 นายโกศล  ฉิมมา 6/4 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สาขาช่างไฟฟ้า 
42 นายณัฐพงศ์  โทรัตน์ 6/4 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สาขาช่างไฟฟ้า 
43 นายวิชัย  นาชาญ 6/4 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สาขาช่างกล 
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  11.  ผลการประเมินภายในรอบปีที่ผ่านมา 
 

        11.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีการศึกษา 2557) 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการติดตามตรวจสอบโดย
หน่วยงานต้นสังกดั 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรยีนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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                    11.   ผลการประเมินภายในรอบปีที่ผ่านมา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  12.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา  
                12.1  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนอง
นาค าวิทยาคม   ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่  6  ถึง  7  และ 10  เดือน  
กุมภาพันธ์  พ.ศ 2557   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา   สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม
ตามรายมาตรฐานเป็นตาราง   ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  มัธยมศึกษา 
 

ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี ๑๐.๐๐ ๙.๖๒ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝรู่้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๒๙ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้เรียนคดิเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๖๘ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็
ส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการติดตามตรวจสอบโดย
หน่วยงานต้นสังกดั 

มาตรฐานที่  12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

ตัวบง่ช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนา
สถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๘๕ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และ 
              วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ 
๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของ  
                 สถานศึกษา 

๕.๐๐ 
๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน  รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลศิ 
ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏริูปการศึกษา 

๕.๐๐ 
๔.๐๐ 

 
ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๓.๙๔ ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                          ใช่        ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้         ใช่        ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่        ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

                           สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา          ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

         12.2   ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินภายในและภายนอก 
                    ข้อเสนอแนะจาก สมศ. 

                    ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอก รอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (โดยสรุป) 
               
                     ด้านการจัดการศึกษา  / จุดเด่น 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ได้รับการส่งเสริมสุนทรียภาพและนิสัย 
ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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2. สถานศึกษาประสบผลส าเร็จในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์ คือ ยิ้มไหว้

ทายทกั  รักสามัคคี 
3. สถานศึกษาประสบผลส าเร็จในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับเอกลักษณ์ คือ ภูมิทัศน์

งามเด่น ตามโครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศสดชื่น รื่นรมย์ด้วยพันธุ์ไม้ 
4. สถานศึกษาประสบผลส าเร็จในการด าเนินโครงการ โรงเรียนสีขาว  เพ่ือแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหา

ผู้เรียนมีภาวะเสียงในเรื่องการใช้สารเสพติด 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา /จุดเด่น 
 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความ
เข้มแข็ง สถานศึกษามีบรรยากาศที่ดีมีความสะอาดสวยงาม บรรยากาศสดชื่นรื่นรมย์ด้วยพันธุ์ไม้สีสันสดใส 
 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน  โดยครูแต่ละคนมี
ความเชี่ยวชาญในเทคนิควิธีการสอนแบบต่างๆ สามารถน าไปใช้สอนอย่างมีประสิทธิผล 
 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาและสอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเอง 
 
ด้านการจัดการศึกษา /จุดที่ควรพัฒนา 
 ผลการทดสอบ O-NET ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 
 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา /จุดที่ควรพัฒนา 
 การพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ /จดุที่ควรพัฒนา 
 ครูยังไม่ได้น าความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ไปพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่องชัดเจน 
 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน /จุดที่ควรพัฒนา 
 ไม่มี 
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