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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านหนองอั้ว
โรงเรียนบ้านหนองอั้วตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2481 โดย นายดาบเริ่ม อุปถัมภ์ สั่งให้
นายภูวงศ์ ไขแสงจันทร์ ศึกษาธิการอาเภอ ทาพิธีเปิด มีครู กานัน ผู้ใหญ่บ้านมาร่วมพิธีเปิด โดยอาศัย
ศาลาวัดบ้านหนองอั้วเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดย
แต่งตั้งให้ นายฝอย หล้าคอม ดารงตาแหน่งครูใหญ่ และนายสีนวล แสนโพธิ์ ตาแหน่งครูผู้สอน และมี
การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งครูเรื่อยมา
ในปี พ.ศ. 2510 ราษฎรในหมู่บ้านได้พร้อมใจกันจัดหาไม้สมทบสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ร่วมกับทุน
ของกรมสามัญศึกษาจัดสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ตามแบบ ป.1ฉ ขนาด 4-8 เมตรจึงได้ย้ายโรงเรียนจาก
ศาลาวัดบ้านหนองอั้วมาเรียนที่อาคารสร้างใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นโรงเรียนใน
ปัจจุบัน
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2531 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงิน
360,000 บาท สร้างอาคารเรียน คศล. 1 หลัง 3 ห้องเรียน (อาคาร 1)
ในปี พ.ศ. 2533 ทางราชการได้โอนการศึกษาประชาบาล จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปสังกัด
สานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
ในปีงบประมาณ 2534 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 179,000 บาท สร้างอาคาร
เอนกประสงค์จานวน 1 หลัง (อาคาร 3)
ในเดือนมิถุนายน 2538 ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 15,000 บาท สร้างเรือน
เพาะชา ขนาด 4-6 เมตร จานวน 1 หลัง(จาหน่ายแล้ว)
ในเดือนสิงหาคม 2538 ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สปช. เป็นเงิน 839,251 บาท
สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/2536 จานวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง โดยห้างหุ้นส่วนจากัด
ดอกกุหลาบก่อสร้าง ตามสัญญาที่ 108/2538 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2538
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 1,039,000 บาท
จัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/2536 ขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน จานวน 1 หลัง และได้รับ
งบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 106/2536 หลังอาคาร 4 จานวน 1 หลัง 2 ที่ พร้อมที่ปัสสาวะ โดย
หจก.กล้วยก่อสร้าง
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2541 ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 36,000 บาทจัดสร้าง
ถังเก็บน้าฝน แบบ ฝ.33 จานวน 1 ที่ 3 ถัง ขนาดบรรจุน้าได้ 33 ลูกบาศก์เมตร
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2543 ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 50,000 บาท
จัดสร้างส้วมแบบ สปช. 106/2536 หลังอาคาร 2 จานวน 1 หลัง 4 ที่ และได้รับงบประมาณ 42,500
บาท จัดสร้างถังน้าฝนแบบ ฝ.33 จานวน 1 ชุด ขนาดบรรจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
ในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมต้น
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ในปีการศึกษา 2542 โรงเรียนได้รับบริจาควัสดุอุปกรณ์ และแรงงานในการสร้างสนามบาสเกตบอล
1 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม และสนามตะกร้อ 1 สนาม รวมเป็นเงินประมาณ 100,000 บาท
ในปีการศึกษา 2543 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ สร้างสนามบาสเกตบอล งบประมาณ 187,000 บาท
ในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ผ้าป่าจากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนและชาวบ้านใน
เขตบริการ ได้รับงบประมาณในการจัดทารั้ว ป้ายหน้าโรงเรียน โรงอาหาร และจัดซื้อคอมพิวเตอร์จานวน
3 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา เป็นจานวนเงิน 100,000 บาท
- ส้วมหลังที่ 3 หลังห้องอนุบาล งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ
- ถนนคอนกรีต งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหลวง
- บ้านพักครู
- ปรับปรุงห้องเรียน ปีการศึกษา 2549 (ผ้าป่า)
ในปีการศึกษา 2549
ได้รับเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากคณะศิษย์เก่า
ได้รับเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหลวง เพื่อต่อเติมห้องเรียน
ในปีการศึกษา 2550
ในปีการศึกษา 2551
ได้รับเงินจากผ้าป่าการศึกษาในการซ่อมแซมอาคารเรียน
ในปีการศึกษา 2553
ได้รับงบประมาณจาก สพป.หนองคาย เขต 2 ในการซ่อมแซมอาคารประกอบ
ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เพื่อจัดทาห้องเรียนอัจฉริยภาพ
ในปีการศึกษา 2555
ได้รับงบอุดหนุนห้องสุขาหลังอาคาร 4
ในปีการศึกษา 2556
ได้รับงบประมาณจาก สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อจัดทาอุปกรณ์ควบคุมและบริหาร
จัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็ปเล็ต) พร้อมระบบ
ในปีการศึกษา 2557
ได้รับงบประมาณจาก สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จานวน
1,980,000 บาท
ในปีการศึกษา 2557
ได้รับงบประมาณจากสพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนจานวน 600,000 บาท
ในปีการศึกษา 2557
ได้รับงบประมาณจากสพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนจานวน 500,000 บาท
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียน
คาขวัญโรงเรียน
สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
ปรัชญาของโรงเรียน
นตฺถิ ปัญฺญา สมา อาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สัญลักษณ์ประจาโรงเรียน
วิสัยทัศน์
เป็นโรงเรียนจัดระบบบริหารคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน นักเรียนมีระเบียบวินัย
มีความรู้คู่คุณธรรม นาเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจาวัน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาตนเอง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้เข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา
2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ กล้าแสดงออก มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. ส่งเสริมนักเรียนใช้สื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสืบค้นข้อมูล
4. ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนให้มีความรู้เหมาะสมกับระดับชั้น
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย
6. จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
1. บุคลากรทางการศึกษาให้เข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา
2. นักเรียนให้มีความรู้ กล้าแสดงออก มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีสุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. นักเรียนใช้สื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสืบค้นข้อมูล
4. นักเรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนให้มีความรู้เหมาะสมกับระดับชั้น
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย
6. จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
อัตรากาลังครูและลูกจ้างประจา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 22 คน
แยกตามสายงาน
 ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการสอน
ฝ่ายบริการ
แยกตามตาแหน่ง



ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
คศ.3
คศ. 2
คศ. 1
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
ครูพี่เลี้ยงเด็กคนพิการ
พนักงานบริการ

แยกตามวุฒิ



ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี

2
20
1

คน
คน
คน

1
1
8
3
3
1
2
1
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

10
9
3

คน
คน
คน
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ทาเนียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านหนองอั้ว
ชื่อ - สกุล
1. นายยงยุทธ สีหาวงษ์
2. นายสาราญ โพธิ์ทิพย์
3. นางจิราภรณ์ โพธิ์ทิพย์
4. นางสาลี สายประศาสน์
5. นายเสถียร เมยดง
6. นางสิริภัทร ชาวยศ
7. นายศิริชัย สวยสะอาด
8. นางสาวพรทิพย์ พิณธะ
9. นายอัมพร สวนแสน
10. นายจักรพงษ์ เบ้ารักษา
11. นายอภิชาติ มาตะวงศ์
12.นางสาวกัลชิญา คูณะวัฒน์
13. นางวิไล พรมภิมาตย์
14. นางไพบูลย์ สุวรรณเลิศ
15. นางสาวปภาดา อินทร
16. นางอันชม มาตะวงศ์
17. น.ส.ปิยวดี สังคมกาแหง
18. ว่าที่ ร.ต.ฤทธิรณ ศรีสม
19. นางสาวชนิดา สิงหาทุม
20. นางสาวญารินดา ศรีคา
21. นางสาวนิตยา ก่องขันธ์
22. นายสมพงษ์ ถิ่นเสน

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครู คศ. 3
ครู คศ. 3
ครู คศ. 3
ครู คศ. 3
ครู คศ. 3
ครู คศ. 3
ครู คศ. 2
ครู คศ. 3
ครู คศ. 1
ครู คศ. 3
ครู คศ. 1
ครู คศ. 2
ครูผู้ช่วย
ครู คศ. 1
ครู คศ.2
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูพี่เลี้ยงเด็กคนพิการ
ครูธุรการ
พนักงานบริการ

ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจาชั้นอนุบาล 1
ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจาชั้นอนุบาล 1
ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูประจาชั้นอนุบาล 2
-
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กาหนดวันเปิด - ปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2558
ภาคเรียนที่ 1
เปิดเรียนระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 - 10 ตุลาคม 2558
ปิดเรียนระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2558
ภาคเรียนที่ 2
เปิดเรียนระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 - 31 มีนาคม 2559
ปิดเรียนระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 - 15 พฤษภาคม 2559
วันและเวลาเรียน
กาหนดให้เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน คือ วันจันทร์ - วันศุกร์
ระดับปฐมวัยเรียน 3 ชั่วโมง พักผ่อน 2 ชั่วโมง
ระดับช่วงชั้นที่1 เรียนวันละ 5 คาบ คาบละ 60 นาที
ระดับช่วงชั้นที่2 เรียนวันละ 5 คาบ คาบละ 60 นาที
ระดับช่วงชั้นที่3 เรียนวันละ 6 คาบ คาบละ 60 นาที
คาบที่ 1 08.30 คาบที่ 2 09.30 คาบที่ 3 10.30 พักกลางวัน
คาบที่ 4 12.30 คาบที่ 5 13.30 คาบที่ 6 14.30 -

09.30 น.
10.30 น.
11.30 น.
13.30 น.
14.30 น.
15.30 น

จานวนอาคาร
อาคารเรียน 
อาคารประกอบ 

อาคารถาวร
อาคารเอนกประสงค์
โรงอาหาร
บ้านพักครู
ส้วมนักเรียน

3
1
1
2
4

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
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สถิติจานวนนักเรียน
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
ชั้น
ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 2
รวมอนุบาล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยม
รวมทั้งสิ้น

ชาย
15
20
35
12
16
11
15
14
15
83
14
10
10
34
152

จานวนนักเรียน
หญิง
12
5
17
9
9
15
10
15
19
77
13
12
9
34
128

รวม
27
25
52
21
25
26
25
29
34
160
27
22
19
68
280
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งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ
ปีงบประมาณ 2558

รายการงบประมาณ
งบประมาณระดับปฐมวัย
งบประมาณระดับประถมศึกษา
งบประมาณระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รวม

จานวนเงิน (บาท)
ช่วงที่ 1
ช่วงที่ 2
นักเรียน ณ วันที่ 10 นักเรียน ณ วันที่ 10
มิ.ย.58
พ.ย.58
113,900
286,900
290,500
691,300

หมายเหตุ
67x1700
151x1900
83x3500

9

สถิติจานวนนักเรียนในการตัง้ งบประมาณ ประจาปี 2558
ชั้น
ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 2
รวมอนุบาล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยม
รวมทั้งสิ้น

ชาย
15
15
30
20
12
16
11
15
14
88
15
14
10
39
155

จานวนนักเรียน
หญิง
25
12
37
5
9
9
15
10
15
63
19
13
12
44
136

รวม
40
27
67
25
21
25
26
25
29
151
34
27
22
83
291

