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บทคัดยอ

โรงเรียนทาแสงวิทยายน  ตั้งอยูหมูบานทาแสง หมูท่ี 7 ตําบลลําพาน อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ  เปดทําการสอนตั้งแตระดับปฐมวัย ถึง ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในพบวา  สภาพแวดลอม
ภายนอกเปนอุปสรรคมากวาโอกาส  กลาวคือมีอุปสรรคจากประชากรสวนใหญมีฐานะยากจนและ
สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของทองถ่ิน

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในพบวา  มีจุดแข็งมากกวาจุดออนกลาวคือ  โรงเรียนมี
การบริหารจัดการท่ีมีนโยบายและแผนงานท่ีชัดเจนทุกฝายมีสวนรวม   บุคลากรไดรับการพัฒนา
อยางสม่ําเสมอมีความมุงมั่นในการพัฒนาการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ สรุปผลการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในของโรงเรียนทาแสงวิทยายน พบวา  อยูในสภาพ
ท่ี “ ไมเอื้อแตแข็ง ”
วิสัยทัศนและเปาหมายของโรงเรียน

วิสัยทัศนของโรงเรียน  คือ “สรางความสําเร็จของคุณภาพผูเรียน  ดวยความตระหนัก
ความพยายาม  นําสูการปฏิบัติ ของบุคลากรทุกคน ใหจัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปน
สําคัญ ใชสื่อเทคโนโลยีและใชแหลงเรียนรูใหเกิดคุณคา พัฒนาผูเรียนใหมีนิสัยรักการทํางาน
รักการอาน และสามารถสืบคนความรูดวยตนเอง เด็กปกติ เด็กบกพรองทางการเรียนรู เด็กมี
ความสามารถพิเศษ และเด็กดอยโอกาส ไดรับการสงเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ  มีสุขภาพรางกาย
สมบูรณแข็งแรง มีความรูคูคุณธรรม นําชุมชน พัฒนา”
พันธกิจ

1. นําหลักการพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู
คุณธรรม และมีความเปนประชาธิปไตย

2.ใชหลักการจัดการศึกษาเพื่อความเปนไทย ใหมีความรัก และภาคภูมิใจในทองถ่ิน มี
ความรูและทักษะพื้นฐานสําหรับการประกอบอาชีพสุจริต ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน

3. นําหลักแหงความเสมอภาค การมีสวนรวมและความสอดคลอง มาประยุกตใชในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

4. จัดบรรยากาศ แหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนการสอน พัฒนาผูเรียนให
ไดคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
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5. แกปญหานักเรียนท่ีมีความพิการ 9 ประเภท สงเสริมใหครูและนักเรียนมีความรู
ควบคูคุณธรรมพัฒนาโรงเรียนใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
ภารกิจ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ระดับ  คือ
1. ระดับปฐมวัยศึกษา
2. ระดับประถมศึกษา
3. ระดับมัธยมศึกษา

เปาหมาย
1. ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ

และพัฒนาสิ่งแวดลอม

2. ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมี
เจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต  สามารถคิดวิเคราะห คิดสงัเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค
คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน

3. ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร  มีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

4. ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา

5. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ  ความรูความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ
หมั่นพัฒนาตนเอง  เขากับชุมชนไดดี

6. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มีความสามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอน มีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู

7. สถานมีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงาน และพัฒนาองคกรอยาง
เปนระบบครบวงจร ใชกระบวนการ “PDCA” ในการพัฒนาสถานศึกษา เขาสูมาตรฐานวิชาชพีครู
มีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
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8. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน เปนสําคัญ มี
การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  การกิจกรรมท่ีสงเสริมความตองการของ
เด็กเฉพาะบุคคลใหสามารถพัฒนาการเรียนรูไดเต็มศักยภาพ

9. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ  โดยการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน

10. สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทาง
วิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวถีิการเรียนรูในชุมชน

เปาประสงค
1. ใหผูเรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และปฏิบัติ  ตามหลักธรรมเบ้ืองตนของ

ศาสนาท่ีตนนับถือ
2. ใหผูเรียนมีความซื่อสัตย  สุจริต  มีความกตัญูกตเวที  มีเมตตากรุณา

เอื้อเฟอเผื่อแผ และ เสียสละเพื่อสวนรวม
3. ใหผูเรียนประหยัด  รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตน  และสวนรวมอยางคุมคาภูมิใจ

ในความเปนไทย เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย  นิยมไทย  และดํารงไวซึ่งความเปนไทย
4. ใหผูเรียนรูคุณคาของสิง่แวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของสิ่งแวดลอมเขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม โครงการอนุรักษณและพัฒนา
สิ่งแวดลอม

5. ใหผูเรียนมีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ เพียรพยาม  ขยัน  อดทน
ละเอียดรอบคอบในการทํางานทํางานอยางมีความสุข   พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
ทํางานรวมกับผูอื่นได  มคีวามรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนสนใจ

6. ใหผูเรียนสามารถวิเคราะห  สังเคราะห  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอยางเปน
ระบบและมีแนวคิดแบบองครวม  สามารถคาดการณ  กําหนดเปาหมาย  และแนวทางการตัดสินใจ
ไดประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ

7. ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉล่ียระดับดี  มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉล่ีย
รอยละ 50 สามารถสื่อความคิดผานการพูด  เขียน  หรือนําเสนอดวยวิธีการตางๆสามารถใชภาษา
เพื่อการสื่อสาร
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8. ใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน  การเขียน  และการฟง  รูจักตั้งคําถาม  เพื่อหาเหตุผล
สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ  รอบตัว  ใชหองสมุดแหลงความรูและสื่อตางๆไดท้ังในและ
นอกสถานศึกษา

9. ใหผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกกําลังกาย   และออกกําลังกาย
สม่ําเสมอมีน้ําหนักสวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ

10. ใหผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเล่ียงสภาวะท่ีสิ่งตอความ
รุนแรง โรคภัย  อุบัติเหตุ  ปญหาทางเพศ  มีความมั่นใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  และให
เกียรติผูอื่น

11. จัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรีนาฎศิลป  กีฬานันทนาการ  จัดกิจกรรม
สืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทยมีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปน
ประชาธิปไตย

12. บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
มีมนุษยสัมพันธ ท่ีดี กับผูเรียน   ผูปกครอง และชุมชน   มีความมุงมั่นและอทิุศตนในการสอนและ
พัฒนาผูเรียน

13. บุคลากรมีความรูความใจเปาหมายการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้
พื้นฐาน มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

14. บุคลากรมีความสามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและ
ผูเรียน มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียน มีการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพฒันาผูเรียน

15. จัดหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ินมีรายวิชากิจกรรมท่ีหลากหลาย
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ  มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนอง
ความถนัดและความสามารถของผูเรียน

16. สงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู   สื่ออุปกรณการเรียนท่ีเอื้อตอ
การเรียนรู การจัดระบบการบันทึก  การรายงานผล  การสงตอขอมูลของผูเรียน

16. ระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยางสม่ําเสมอ
การนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน
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17. จัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีเขมแข็ง  การจัดกิจกรรมสงเสริมและ
ตอบสนอง ความสามารถทางวิชาการและความคิดสรางสรรคของผูเรียน การจัดกิจกรรมสงเสริม
และตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ

18. จัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานท่ีเหมาะสมมีการสงเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน  ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอื้อตอ
การเรียนรูดวยตนเอง
ยุทธศาสตร (Strategies) การดําเนินงาน
1. มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน

1.1 พัฒนาใหผูเรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และปฏิบัติ ตามหลักธรรมเบ้ืองตน
ของศาสนาท่ีตนนับถือ

1.2. พัฒนาใหผูเรียนมีความซื่อสัตย  สุจริต  มีความกตัญูกตเวที  มีเมตตากรุณา
เอื้อเฟอเผื่อแผ และ เสียสละเพื่อสวนรวม

1.3. พัฒนาใหผูเรียนประหยัด  รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตน  มีสวนรวมอยางคุมคา
ภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย  นิยมไทย  และดํารงไวซึ่งความเปนไทย

1.4. พัฒนาใหผูเรียนรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดลอมเขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรมโครงการอนุรักษณและพัฒนา
สิ่งแวดลอม

1.5. พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ เพียรพยาม  ขยัน
อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางานทํางานอยางมีความสุข   พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเองทํางานรวมกับผูอื่นได มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนสนใจ

1.6. พัฒนาใหผูเรียนสามารถวิเคราะห  สังเคราะห  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอยาง
เปนระบบและมีแนวคิดแบบองครวม  สามารถคาดการณ  กําหนดเปาหมาย  และแนวทางการ
ตัดสินใจไดประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ

1.7. พัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉล่ียระดับดี  มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติ
เฉล่ียรอยละ 50 สามารถสื่อความคิดผานการพูด  เขยีน  หรือนําเสนอดวยวิธีการตางๆสามารถใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
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1.8. สงเสริมใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน  การเขียน  และการฟง  รูจักตั้งคําถาม  เพื่อ
หาเหตุผล สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ  รอบตัว  ใชหองสมุดแหลงความรูและสื่อตางๆได
ท้ังในและนอกสถานศึกษา

1.9. สงเสริมใหผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกกําลังกาย   และออก
กําลังกายสม่ําเสมอมีน้ําหนักสวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ

1.10. มีมาตรการใหผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเล่ียงสภาวะ
ท่ีสิ่งตอความรุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุ  ปญหาทางเพศ  มีความมั่นใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
และใหเกียรติผูอื่น

1.11. สงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรีนาฎศิลป  กีฬานันทนาการ
กิจกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทยมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
ความเปนประชาธิปไตย
2. มาตรฐานดานการเรียนการสอน

2.1. พัฒนาบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ ท่ีดีกับผูเรียน   ผูปกครอง และชุมชน   มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการ
สอนและพัฒนาผูเรียน

2.2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความใจเปาหมายการจัดการศึกษา และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

2.3. พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียน
มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน

2.4. สงเสริมการจัดหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ินมีรายวิชากิจกรรมท่ี
หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ  มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ี
ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผูเรียน
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3. มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา
3.1. สงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู   สื่ออุปกรณการเรียนท่ีเอื้อตอ

การเรียนรูการจัดระบบการบันทึก  การรายงานผล  การสงตอขอมูลของผูเรียน
3.2. พัฒนาการจัดระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยาง

สม่ําเสมอ การนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน
3.3. สงเสริมการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีเขมแข็ง  การจัดกิจกรรม

สงเสริม และตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสรางสรรคของผูเรียน การจัด
กิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
4. มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู

4.1. จัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานท่ีเหมาะสมมีการสงเสริม
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเรียน  ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอื้อตอ
การเรียนรูดวยตนเอง

4.2. พัฒนาสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู
การจัดการศึกษาศูนยการเรียนรูตามแนวทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดการสอนในหองเรียน
ปลายทางจากโรงเรียนไกลกังวล

4.3. สงเสริมการรวมกันระหวางบาน วัด โรงเรียน   สถาบันทางวิชาการ และองคกร
ภาครัฐ และเอกชน  เพื่อพฒันาวิถีการเรียนรูในชุมชน
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สวนที่ 1
บทนํา

1. สภาพปจจุบัน
โรงเรียนทาแสงวิทยายน ตั้งขึ้น  เมื่อวันท่ี 14 เมษายน 2457 โดยหลวงศรีวัฒนาวงศ

นายอําเภอเมืองกาฬสินธุ เปนคนตั้ง โดยอาศัยความรวมมือดานตางๆ จากชาวบานท่ีเด็กในปกครอง
มาเขาเรียนในโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนไดดําเนินการตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ
ขณะนั้นเปดสอน 5 วชิาคือ   เลขคณิต  อาน   คัด   เขียนและแตงจดหมาย เปดสอนชั้น ป1-ป.3

การเปล่ียนแปลงภายในโรงเรียน  มีครู 1 คน คือหลวงธรรมศาสตร     ตอมาได
แตงตั้งใหนายพรม   พินิจการ  มาเปนครูและเปนครูใหญคนแรกดวย เมื่อมีการประกาศ ใช พ.ร.บ.
การประถมศึกษา  จึงมีนักเรียนมากขึ้นและไดแตงตั้งนายแกว   โชติญาโณ  มาเปนครูนอย

เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2468 ไดเปล่ียนชื่อใหมวา “ โรงเรียนประชาบาลตําบลเหนือ
4 บานทาสีดา” ตอมาหลวงสารนิคม  นายอําเภอเมืองกาฬสินธุ  เห็นวาตําบลนี้มีหลายหมูบาน และ
ตองการเห็นเด็กไดเรียนท่ัวถึง  จึงจัดตั้งโรงเรียนทาแสงขึ้นท่ีกุดไฮ เปนศาลาเอกเทศ เปนศูนยกลาง
หมูบานดงเมือง  ทาสีดา  ทาแสง โนนแพง  กุดออ เปล่ียนชื่อเปน “โรงเรียนประชาบาลตําบลเหนือ
4 บานโคกคอน “ และมีครูเพิ่มอีก 1 คน คือ น.ส.แตม  บุญเลิศ

วันท่ี 16 มิถุนายน 2477 ไดแยกโรงเรียนท่ีกุดใฮ   มาอยูศาลาวัดบานทาสีดาอีกแหง
หนึ่ง  และยายไปตั้งท่ีบานฝายแตกอีกแหง  สวนท่ีแยกมาตั้งท่ีบานทาแสงนั้น  พอถึงวันท่ี 1
กันยายน 2477 ทางราชการไดแยกอีกแหงท่ี ศาลาวัดบานทาสีดา  โดยใหนายพรม  พินิจการ
เปนครูใหญ  นายแกว  โชติญาโณ, นายเท่ียง  ถิตยประเสริฐ  เปนครูนอย

วันท่ี 6 กันยายน 2482 ทางราชการไดจัดสรรงบประมาณ 600 บาท มาปลูกสราง
อาคาร และราษฏรสมทบ จัดสรางอาคารแบบ ป.1 , 1 ชั้น 5 หองเรียน  สรางเสร็จ เมื่อวันท่ี 19
กรกฏาคม 2483 มีหลวงอนุกูลเพชรเกษตร นายอําเภอเมืองกาฬสินธุ  และขุนอัมภานนทศึกษากร
ศึกษาธิการอําเภอ   และนายทองพูน  ทองสาร  ครูใหญโรงเรียนบานทาแสงไดทําพิธีเปด

ในป 2512 ไดรับอนุญาตเปดสอน ชั้น ป.5 –ป.7 ในป 2520 กระทรวงศึกษาธิการได
ประกาศใชหลักสูตรแทนหลักสูตร 2503 เปนการศึกษาภาคบังคับเรียนถึงชั้น ป.6

ในป 2538 ทําการสอนตั้งแตชั้นอนุบาล  ถึงมัธยมศึกษา ปท่ี 3 และไดกําหนด
ตําแหนงผูบริหารโรงเรียนเปนผูอํานวยการโรงเรียน
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ในปการศึกษา 2551 จํานวนขาราชการครูท้ังสิ้น 24 คน  ลูกจางประจํา  ตําแหนง
พนักงานบริการ  จํานวน 2 คน

ในปการศึกษา 2556 จํานวนขาราชการครูท้ังสิ้น 20 คน  ลูกจางประจํา  ตําแหนง
พนักงานบริการ  จํานวน 2 คน

ผลการศึกษาและวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียน ท้ังภายนอกและภายใน
โรงเรียน สภาพแวดลอมภายนอก มีโอกาสมากกวาอุปสรรคในทุก ๆ ดาน โดยโรงเรียนไดรับการ
สนับสนุนจากชุมชนดวยดี ไมวาจะเปนดานกําลังทรัพย ดานแรงงาน ความคดิเห็น และ
ขอเสนอแนะอื่นๆ

สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา มีจุดแข็งมากกวาจุดออน  โรงเรียนมีอาคาร
สถานท่ี และบริเวณกวางขวาง รมร่ืน มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ พรอมท่ีจะจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไดอยางเต็มท่ี เต็มความรูความสามารถ ท่ีทุกคนถนัด แตมีจุดออนก็คือ มีการเรียนการ
สอนดานเทคโนโลยีไมเพียงพอ เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร ไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน

สรุปผลการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกพบวา มีโอกาสมากกวาอุปสรรค
สภาพแวดลอมภายในพบวา มีจุดแข็งมากกวาจุดออน ดังนั้นโรงเรียนทาแสงวิทยายน จึงอยูใน
ตําแหนง Star ซึ่งหมายความวาสภาพแวดลอมภายนอกมีโอกาส และสภาพแวดลอมภายในก็แข็ง
เอื้อเฟอตอการพัฒนาโรงเรียน
2. ภารกิจ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ระดับ  คือ
1. ระดับปฐมวัยศึกษา 2. ระดับประถมศึกษา 3. ระดับมัธยมศึกษา

โดยจัดบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกันท้ังบุคคลท่ีมีความบกพรอง และบุคคลท่ีความสามารถ
พิเศษ โดยไมเสียคาใชจายในการศึกษา เนนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
จริงมากท่ีสุด ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รวมท้ังการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร ดานระบบบริหารจัดใหมีการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
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3. ผลการดําเนินงานที่ผานมา
3.1 ดานปริมาณ

3.1.1. จํานวนนักเรียนท่ีเขารับการเตรียมความพรอมยอนหลัง 3 ป
ปการศึกษา เขารับการเตรียม

ความพรอม
ผานการเตรียม

ความพรอม
รอยละ หมายเหตุ

2552 20 20 100 เฉพาะชั้นสูงสุดของ
ระดับปฐมวัย2554 40 40 100

2555 44 44 100
รวม 104 104 100

3.1.2. อัตราการเกณฑเด็กเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ ยอนหลัง 3 ป
ปการศึกษา จํานวนเด็กในเขต

บริการ
เกณฑได รอยละ หมายเหตุ

2552 34 26 76.47
2554 32 28 87.50
2555 30 26 86.67
รวม 96 80 83.33

3.1.3. อัตราการตกซ้ําชั้น ยอนหลัง 3 ป

ปการศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รวมทุกระดับ
จํานวน ศึกษาตอ รอยละ จํานวน ศึกษาตอ รอยละ จํานวน ศึกษาตอ รอยละ

2552 - - - - - - - - -
2554 - - - - - - - - -
2555 - - - - - - - - -
รวม - - - - - - - - -
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3.1.4. การออกกลางคัน ยอนหลัง 3 ป

ปการศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รวมทุกระดับ
จํานวน ศึกษาตอ รอยละ จํานวน ศึกษาตอ รอยละ จํานวน ศึกษาตอ รอยละ

2552 - - - - - - - - -
2554 - - - - - - - - -
2555 - - - - - - - - -
รวม - - - - - - - - -

3.1.5. อัตราการศึกษาตอ ยอนหลัง 3 ป

ปการศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รวมทุกระดับ
จํานวน ศึกษาตอ รอยละ จํานวน ศึกษาตอ รอยละ จํานวน ศึกษาตอ รอยละ

2552 15 15 100 10 8 80.00 - - -
2554 14 14 100 4 2 50.00 - - -
2555 30 30 100 14 7 50.00 - - -
รวม 59 59 100 28 17 60.71 - - -



12

3.2. ดานคุณภาพ
3.2.1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยอนหลัง 3 ป ของชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

ปก
ารศ

ึกษ
า

ภา
ษา

ไท
ย

คณ
ิตศ

าส
ตร



วิท
ยาศ

าส
ตร



สัง
คม

ศึก
ษา

กา
รงา

นอ
าช

ีพ

ศิล
ปะ

สุข
ศึก

ษา
พล

ศึก
ษา

อัง
กฤ

ษ

เฉล
ี่ย

2552
2554
2555
เฉลี่ย

3.2.2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยอนหลัง 3 ป ของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

ปก
ารศ

ึกษ
า

ภา
ษา

ไท
ย

คณ
ิตศ

าส
ตร



วิท
ยาศ

าส
ตร



สัง
คม

ศึก
ษา

กา
รงา

นอ
าช

ีพ

ศิล
ปะ

สุข
ศึก

ษา
พล

ศึก
ษา

อัง
กฤ

ษ

เฉล
ี่ย

2552
2554
2555
เฉลี่ย
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3.3.ดานประสิทธิภาพ
3.3.1. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนทาแสงวิทยายน ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบแรก  เมื่อวันที่ 16 - 18
เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2547 ผลการการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน 3 ดาน คือ
ผูบริหาร ดานครู  และดานผูเรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปน้ี

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช ดี

ดานผูเรียน
ระดับกอนประถมศึกษา
มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค - - -
มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความรูและทักษะเบ้ืองตน - - -
มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมาความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
- - -

มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนรักการเรยีนรู  มีทักษะในการแสวงหาความรู - - -
มาตรฐานท่ี 9 ผูเรียนมีทักษะในการทํางานรักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได - - -
มาตรฐานท่ี 10 ผูเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต และสุขนิสัยท่ีดี - - -
มาตรฐานท่ี 12 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะดานศิลปะ ดนตรี

และการเคล่ือนไหว
- - -

ระดับประถมศึกษา / ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา /ระดับมัธยมศึกษา
มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมาความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห   มีวิจารณญาณมีความ
คิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน



มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช ดี

ผูเรียน (ตอ)
มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรูและการพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง



มาตรฐานท่ี 9 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและ
มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต



มาตรฐานท่ี 10 ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 

มาตรฐานท่ี 12 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

ดานผูบริหาร
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการจัดองคกร / โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบ

ครบวงจร  ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา


มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา



มาตรฐานท่ี 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเปนสําคัญ 

มาตรฐานท่ี 20 ผูบริหารมีภาวะผูนําและความสามารถในการบริหารจัดการ 

มาตรฐานท่ี 25 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ินมีสื่อการเรียนการสอนท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู



ดานครู
มาตรฐานท่ี 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ



มาตรฐานท่ี 24 ครูมีคุณวุฒิ / ความรู  ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

หมายเหตุ ในระดับกอนประถมไมมีการประเมินจาก สมศ. ในรอบแรก เน่ืองจากทางโรงเรียนทาแสงวิทยายน
ไดชะลอการเปดทําการสอนระดับอนุบาลปที่ 1 -2 ไวกอน
สรุปผลการประเมินรอบแรก

ไดระดับปรับปรุง 2 มาตรฐาน  คือมาตรฐานที่ 5 และมาตรฐานที่ 25
ไดระดับพอใช 8 มาตรฐาน  คือ  มาตรฐานที่ 4,6,9,13,14,18,20,22
ไดระดับดี 4 มาตรฐาน  คือ 1,10,12,24
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ขอเสนอแนะจากการประเมนิภายนอกรอบแรก
ดานครูผูสอน

ครคูวรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการทํางาน  ควรเปนบุคคลเรยีนรู  สนใจใฝรูให
ตนเองมคีวามรูและเขาใจในกระบวนการเรยีนการสอนในวิชาที่ตนสอน  มีกระบวนการพัฒนาตนเอง  ทั้ง
ในดานการศึกษาหาความรูดวยตนเองและการเขารบัการอบรมจากหนวยงานตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งครู
สอนวิชาภาษาอังกฤษ  นอกจากน้ีครูควรทําใหเห็นความสําคัญจากการทํางานเชิงระบบโดยเฉพาะอยางยิง่
ระบบการเรยีนการสอนที่ปรากฎในแผนการจัดการเรียนรู  ครูควรเนนการประเมนิผลการสอน  บันทึกผล
หลังสอนใหชัดเจน และสะทอนใหเห็นจุดที่ควรพัฒนาผูเรยีนอยางจรงิจัง

จุดท่ีควรพัฒนา
ครยูังไมปรบัเปลีย่นกระบวนทัศนในการทํางานเทาที่ควร ยังติดยึดกับความสะดวกสบายใน

ระบบราชการยังไมเปนบคุคลใฝรูใฝเรยีน ในการพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจและความชํานาญ
ในวิชาที่สอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ยงัไมบรรลุเปาหมาย  เทาที่ควร
นอกจากน้ีครูสวนใหญยังไมเนนความสําคัญของการประเมินผลการสอน การบันทึกผลหลังสอน ยังไมมี
ผลตอการเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพอยางชดัเจน

ดานผูเรียน
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการการสอนใหครบถวนตามที่หลักสูตรกําหนด เนนการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ จัดหนวยเรียนรูบูรณาการ จัดกิจกรรมโครงงานใหครอบคลมุทุก
ระดับชั้น จัดกิจกรรมสงเสริมการอานจริงจังเปนรปูธรรม เชน กิจกรรม “วางทุกงานอานทุกคน”
ดําเนินการตามมาตรฐานการจัดการเรยีนการสอนภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําแผนกลยุทธ
เพื่อพัฒนาผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูที่มผีลสัมฤทธิใ์นระดับปรับปรุง อยางชัดเจน มีการประเมินผล
และนําผลมาพฒันางานอยางตอเน่ือง  สงเสรมิใหชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาโรงเรยีนและการ
ระดมทุนสําหรับพัฒนาโรงเรียนและจัดหาจัดซ้ือส่ืออุปกรณทีข่าดแคลน  และทันสมัยมาใชในการจัดการ
เรียนการสอน

จุดท่ีควรพัฒนา
ผูเรยีนควรไดรับการพัฒนาและฝกทักษะใหมคีวามรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรดาน

คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภาษาตางประเทศดวย พบวามี
ผลสัมฤทธิค์าเฉลี่ยอยูในระดับควรปรบัปรงุ  ผูเรยีนควรไดรับการฝกกระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิด
อยางมีวิจารณญาณ และคดิไตรตรอง  และผูเรียนควรไดรับการพฒันาความสามารถในการคนควาหา
ความรูจากหองสมุด นิสัยรกัการอาน  และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองเพิม่ขึ้น เน่ืองจากสถานศึกษายัง
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ไมไดจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และไมไดฝกผูเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองจึงทําใหผูเรียนยงัไมเกิด
ทักษะดานเหลาน้ีเทาที่ควร

ดานผูบริหาร
ผูบริหารควรควรปรับปรงุเปลี่ยนกระบวนการทัศนในการบริหารจัดการ  โดยการนําเอา

ความคุนเคยเปนกันเองและระบบราชการเปนปจจัยเก้ือหนุน  ปรับเข็มมุงไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีกวา
เพราะสภาวะการณเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาจําเปนตองมีผูนําการเปลีย่นแปลงที่มปีระสิทธิภาพ
ปรับเปลี่ยนเปนความคดิเชงิระบบ    ทั้งการบริหารบคุคล    บริหารงาน  และบรรยากาศ   การบิหาร
ทั้งหมดเนนการเปนทีม   ควรแตงตั้งคณะทํางานที่สําคัญเชน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เพื่อมา
บริหารจัดการงานวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิง่ ทําใหการบริหารหลักสูตรและการ
พัฒนาส่ือการเรียนการสอนเปนระบบครบวงจรอยางชดัเจนยิ่งขึ้น

จุดท่ีควรพัฒนา
ผูบริหารยังไมมรีะบบการทาํงานที่ดี เชน ขาดระบบการทํางานเปนทีม  ยังไมมีคณะทํางานใน

หนวยงานที่สําคัญ เชน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คณะกรรมการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา
เปนตน  นอกจากน้ียังไมเนนความสําคัญในการกํากับดูแลติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและนําผลการ
ปฏิบัติงานไปชวยตัดสินใจและปรับปรุงงาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการบรหิาร  จัดการส่ือการเรียน
การสอนซ่ึงไดแกการจัดหา  การลงทะเบียน  การจัดหมวดหมู  การใชบริการ  การบํารุงรักษาและการ
ปรับปรุงพฒันาส่ือยังไมเปนระบบทีด่ี
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4. ผลงานท่ีภาคภูมิใจของสถานศึกษา
ที่ ประเภท จํานวน / คน
1 รองชนะเลิศการอานทํานองเสนาะชวงชั้นที่ 2 ระดับกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาเมืองนํ้าดํา ในงานสืบสานภาษาไทยที่โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห
1 คน

2 รองชนะเลิศการสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ระดับกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาเมืองนํ้าดํา ในงานสืบสานภาษาไทย ที่โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห

5 คน

3 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเมืองนํ้าดํา ในงานสืบสานภาษาไทย ที่โรงเรียนบึง
วิชัยสงเคราะห

3 คน

4 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันการประดิษฐของใชจากเศษวัสดุ ระดับกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาเมืองนํ้าดํา ในงานสืบสานภาษาไทย ที่โรงเรียนบึงวิชัย
สงเคราะห

3 คน

5 ชนะเลิศการแขงขันกระโดดเชือกเพื่อสุขภาพ  ระดับกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาเมืองนํ้าดํา ในงานสืบสานภาษาไทย ที่โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห

7 คน

6 ชนะเลิศการประกวดเวปไซตระดับชวงชั้นที่ 3 ระดับกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาเมืองนํ้าดํา ในงานสืบสานภาษาไทย ที่โรงเรียนบึงวิชัย
สงเคราะห

1 คน

7 รองชนะเลิศการแขงขันเขียนโปรแกรม power  point ระดับกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาเมืองนํ้าดํา ในงานสืบสานภาษาไทย ที่โรงเรียนบึงวิชัย
สงเคราะห

1 คน

8 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพระดับชวงชั้นที่ 2 ระดับกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาเมืองนํ้าดํา ในงานสืบสานภาษาไทย ที่โรงเรียนบึงวิชัย
สงเคราะห

1 คน

9 รางวัลรองชนะเลิศกีฬาวอลเลยบอลหญิงประเภทอายุไมเกิน 14 ป ในการแขงขันกีฬา
กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเมืองนํ้าดํา

12 คน

10 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันกีฬาแบดมินตันหญิงเด่ียว ประเภทอายุไมเกิน
14 ปในการแขงขันกีฬากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเมืองนํ้าดํา

1 คน

11 รองชนะเลิศการแขงขันกีฬาตะกรอหญิงประเภทอายุไมเกิน 14 ป 5 คน
12 ชนะเลิศการแขงขันกีฬาตระกรอชายประเภทอายุไมเกิน 14 ในการแขงขันกีฬากลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาเมืองนํ้าดํา
5 คน
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ที่ ประเภท จํานวน / คน
13 นักเรียนรักการอานยอดเยี่ยม เด็กหญิงนุธิดา   นันบุญ  ระดับ สพฐ. 1 คน
14 นางสาวเจนจิรา  มุสิกา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รับรางวัลชมเชย ในการเขียนเรียงความเชิง

สรางสรรค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1 คน

15 รับรางวัลนักเรียนสุดยอดนักอานระดับชวงชั้นที่ 2 “เด็กไทยรวมใจอานถวายในหลวง 80
พรรษา ตามโครงการเลมโปรดบุคคลับ ปที่ 7 ไดแก เด็กหญิงสริตา   นันจินดา  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4

1 คน

16 น.ส.วัชรี  ภารจันดา , น.ส.ดวงหทัย  ไขสีดา , น.ส.อารยา  พัฒบุรมย , ด.ญ.มาริสา  นัน
สมบัติ , ด.ญ.อรอุมา  ศรีแกว , ด.ญ.จิราภรณ   ภารประดับ  ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทองแดง ในการประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ  ระดับชวงชั้นที่ 3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมและสงเสริมศักยภาพนักเรียน ประจําป 2550

6 คน

17 รางวัลชนะเลิศประเภทวิ่ง 400 เมตร รุนอายุ 14 ป ชาย ในการแขงขันคัดเลือกนักกีฬา
ตัวแทนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเมืองนํ้าดํา

1 คน

18 รางวัลชนะเลิศประเภทวิ่ง 400 เมตร รุนอายุ 16 ป ชาย ในการแขงขันคัดเลือกนักกีฬา
ตัวแทนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเมืองนํ้าดํา

1 คน

19 รางวัลชนะเลิศประเภททุมนํ้าหนัก รุนอายุ 16 ป ชาย ในการแขงขันคัดเลือกนักกีฬา
ตัวแทนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเมืองนํ้าดํา

1 คน

20 รางวัลชนะเลิศประเภทกระโดดไกล รุนอายุ 10 ป หญิง ในการแขงขันคัดเลือกนักกีฬา
ตัวแทนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเมืองนํ้าดํา

1 คน

21 รางวัลชนะเลิศประเภทวิ่ง 200 เมตร รุนอายุ 16 ป ชาย ในการแขงขันคัดเลือกนักกีฬา
ตัวแทนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเมืองนํ้าดํา

1 คน

22 ชนะเลิศประเภทเปตองชายคู รุนอายุ 16 ป ชาย ในการแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาเมืองนํ้าดํา

2 คน

23 รางวัลชนะเลิศประเภทวิ่งผลัด 8 X 50 เมตร รุนอายุ 11 ป ชาย ในการแขงขันคัดเลือก
นักกีฬาตัวแทนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเมืองนํ้าดํา

8 คน

24 รางวัลชนะเลิศประเภทวิ่งผลัด 8 X 50 เมตร รุนอายุ 10 ป หญิง ในการแขงขันคัดเลือก
นักกีฬาตัวแทนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเมืองนํ้าดํา

8 คน

25 รางวัลชนะเลิศประเภทวิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุนอายุ 14 ป หญิง ในการแขงขันคัดเลือก
นักกีฬาตัวแทนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเมืองนํ้าดํา

4 คน

26 รางวัลชนะเลิศประเภทวิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุนอายุ 14 ป ชาย ในการแขงขันคัดเลือก
นักกีฬาตัวแทนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเมืองนํ้าดํา

4 คน
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ที่ ประเภท จํานวน / คน
27 รางวัลชนะเลิศประเภทวิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุนอายุ 16 ป ชาย ในการแขงขันคัดเลือก

นักกีฬาตัวแทนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเมืองนํ้าดํา
4 คน

28 รางวัลชนะเลิศประเภท ตะกรอชาย รุนอายุ 14 ป ชาย ในการแขงขันคัดเลือกนักกีฬา
ตัวแทนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเมืองนํ้าดํา

6 คน

29 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท วอลเลยบอลหญิง รุนอายุ 14 ป หญิง ในการแขงขัน
คัดเลือกนักกีฬาตัวแทนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเมืองนํ้าดํา

30 ยอดนักอานประจําโรงเรียนตามโครงการหองสมุดโรงเรียนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจําปการศึกษา 2555 จํานวน 10 อันดับ
- เด็กหญิงสิราภรณ      นันเชียงเครือ   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สถิติ 225 เลม
- เด็กหญิงจิราภรณ      ภารประดับ      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สถิติ 224 เลม
- เด็กหญิงนุธิดา          นันบุญ             ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สถิติ 219 เลม
- เด็กหญิงณิชรัตน      สาระโพธิ์         ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สถิติ 200 เลม
- เด็กหญิงญานิกา       การสะอาด        ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สถิติ 194 เลม
- เด็กหญิงยุวดี            ซักซ้ํา                ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สถิติ 185 เลม
- เด็กหญิงนวลละออง ไรไสว             ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สถิติ 194 เลม
- เด็กหญิงเกตุสุดา        การสะอาด     ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สถิติ 172 เลม
- เด็กหญิงสันหฤทัย     ปจฉิม             ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สถิติ 164 เลม
- เด็กหญิงสิราภรณ      นันเชียงเครือ   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สถิติ 225 เลม
- เด็กหญิงมาริสา          นันสมบัติ        ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สถิติ 160 เลม

10 คน

31 รางวัลชนะเลิศกีฬาเซปคตะกรอชาย  รุนอายุไมเกิน 14 ป ระดับกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาเมืองนํ้าดํา

5 คน

32 รางวัลชนะเลิศการเดาะตะกรอทน   รุนอายุไมเกิน 14 ป ชาย  ระดับกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาเมืองนํ้าดํา เปนตัวแทนเขารวมการแขงขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสินธุ เขต 1

1 คน

33 รางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง ชายเด่ียว  รุนอายุ 14 ป ระดับกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
เมืองนํ้าดํา

5 คน

34 รางวัลรองชนะเลิศกีฬาเซปคตะกรอชาย อายุ 14 ป ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสินธุ เขต 1

5 คน

35 รางวัลชนะเลิศประเภทวิ่งผลัด 8 X 50 เมตร รุนอายุ 10 ป ชาย ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาฬสินธุ  เขต 1

4 คน
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ที่ ประเภท จํานวน / คน
36 รางวัลชนะเลิศการแสดงกลวิทยาศาสตร ระดับชวงชั้นที่ 1 กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ประเภททีม 3 – 5 คน ในงานศิลปหัตถกรรมและสงเสริมศักยภาพนักเรียน
ประจําป 2555

5 คน

37 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 การตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับชวงชั้นที่ 3 กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ประเภททีม 3 คน ในงานศิลปหัตถกรรมและสงเสริมศักยภาพ
นักเรียน ประจําป 2555

3 คน

38 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ความเปนเลิศทางสังคม  ระดับชวงชั้นที่ 3 กลุมสาระการ
เรียนรูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ประเภททีม 2 คน ในงานศิลปหัตถกรรมและ
สงเสริมศักยภาพนักเรียน ประจําป 2555

2 คน

39 รางวัลชนะเลิศ การสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ระดับชวงชั้นที่ 2 กลุมสาระการ
เรียนรูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ประเภททีม 6 คน ในงานศิลปหัตถกรรมและ
สงเสริมศักยภาพนักเรียน ประจําป 2555

6 คน

40 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 การแขงขัน Spelling Bee ระดับชวงชั้นที่ 2 , 3 , กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ประเภททีม 5 คน ในงานศิลปหัตถกรรมและสงเสริม
ศักยภาพนักเรียน ประจําป 2555

5 คน

41 รางวัลชนะเลิศประเภทวิ่งเร็ว 100 เมตร รุนอายุ 14 ป หญิง ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาฬสินธุ  เขต 1

4 คน


