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ค ำน ำ 
 การปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  ได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐใช้        แผน

กลยุทธ์เป็นกรอบและนโยบายการด าเนินงาน  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ   รวมทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  ให้หน่วยงานในสังกัด ใช้เป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต  ผลลัพธ์  ตามท่ีเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 
ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ขึ้นและด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  โดยระดมความคิดการ
พัฒนาการศึกษาภายในโรงเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือให้ได้กรอบ ทิศทาง และ
กลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและการด าเนินงาน ของโรงเรียนในช่วงระยะ ๔ ปีข้างหน้า  ให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  ด้วยความมุ่งม่ันและ มัน่ใจในการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ    ให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์
ตามเป้าหมาย อันจะส่งผลให้นักเรียน ได้รับประโยชน์มากที่สุด ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนกล
ยุทธ์  (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) ของโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย ที่ให้ความร่วมมือ    ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ครั้งนี้ให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

 
 

(นายเวชยันต์  ยี่สารพัฒน์)  
    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 
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บทน ำ 

 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  มาตรา 
๗๖ และพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ 
และมาตรา ๑๔ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือแสดงมาตรการและ
รายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีให้สอดคล้องกับการแถลงนโยบาย ต่อรัฐสภาและ
แผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องจัดให้มีแผนนิติบัญญัติที่จ าเป็นต่อการด าเนินการตาม
นโยบาย และแผนปฏิบัติราชการตลอดระยะเวลาสี่ปีของคณะรัฐมนตรี  รัฐบาลจึงได้จัดท า แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินขึ้น  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน และทุกส่วน ราชการใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อไป  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย ได้จัดท า
แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษา  ในช่วง
ระยะเวลา ๔ ปีข้างหน้า โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล 
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของกระทรวงศึกษา แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง และความต้องการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น โดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานและฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือน าสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายที่เก่ียวข้อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที ่๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ 
น ามาสู่การก าหนด ประเด็นการพัฒนาส าคัญเพ่ือเป็นกรอบ การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  โดยมุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความส าคัญกับการสร้าง
กระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการ และเป็น
องค์รวม  

 

วัตถุประสงค์  

 ๑. เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสงบสันติสุข  

 ๒. เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์คุณธรรม 
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  

 ๓. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน เป็นผู้น า การผลิตสินค้า และ
บริการบนฐานปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิต
และการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสังคมแห่งความสุข  

 ๔. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ 
นิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ  

 



 
 
 
เป้ำหมำยหลัก  
  ๑. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลงและ 
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นดีขึ้น  
  ๒. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น  
  ๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการเพิ่ม ผลิต
ภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓ ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ GDP ให้มีสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ และลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
  ๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  
 
ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกบักำรจัดจัดกำรศึกษำ 
 ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนา 
  ๑. คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมใน 
ทุกช่วงวัย มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์มี วินัย   มี
คุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมความเป็นไทย รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อสังคม 
  ๒. คุณภาพการศึกษาได้รับการยกระดับสู่มาตรฐานสากล ต่อยอดองค์ความรู้สู่นวัตกรรมและ 
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มมากข้ึน  
  ๓. โอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลงอย่างเป็น
องค์รวม 
  ๔. สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา มีบทบาทหลักในการหล่อหลอมบ่มเพาะ 
คนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมในวิถีชีวิต และค านึงประโยชน์ต่อ ส่วนรวม 
แผนการศึกษาแห่งช าติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
 
วิสัยทัศน์  
 คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา    
๔ ประการ  
  ๑. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
  ๒. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
  ๓. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้จักสามัคคี และ 
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่นยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๔. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า 
ภายในประเทศลดลง  
 
 



 
 
 
เป้ำหมำยในกำรจัดกำรศึกษำ  
 ๑. การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)  
 ๒. ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)  
 ๓. คุณภาพการศึกษา (Quality)  
 ๔. ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
 ๕. การตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
 
ยุทธศำสตรข์องแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
 ๑. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
 ๒. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของ
ประเทศ  
 ๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 ๔. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
 ๕. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๖. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 
ทักษะผู้เรียนในศตวรรตที่ ๒๑   
 ทักษะที่ส าคัญ คือ ๓R และ ๘C  
 ๓R คือ Reading -อ่านออก, (W) Riting -เขียนได้, (A) Rithmatic –มีทักษะในการค านวณ  
 ๘C คือ ๑. Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี 
วิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ ๒. Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม  
๓. Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า  
๔. Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ  
๕. Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิด ข้ามวัฒนธรรม  
๖. Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ๗. Career and 
Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้  ๘. Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย  
 
แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การด าเนินงานให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่ก าหนดไว้ในแผน และเป็นเครื่องมือในการประสานงาน บูรณาการ
การท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นกรอบในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 
 เป้ำหมำยหลัก  
  ๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
การพัฒนาประเทศในอนาคต  
   
 



 
 
 
  ๒. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
  ๓. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
  ๔. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  ๕. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”  
 พันธกิจ  
  ๑. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภท สู่สากล  
  ๒. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงการบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม  
  ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
 ยุทธศำสตร์  
  ๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
  ๒. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
  ๓. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  
  ๔. ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  ๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
  ๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 
ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามชัย  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่
ที่หมู่ที่ ๗  บ้านหนองกุงน้อย  ต าบลส าราญใต้  อ าเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ ๔๖๑๘๐  โทรศัพท์ 
๐๔๓-๘๑๘๐๔๖  website  https://www.facebook.com/nongkungnoy๕๙   
  ๑.  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑  ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  ๒.  มีเขตพ้ืนที่บริการจ านวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ ๙ 
บ้านโพนทอง  หมู่ที่ ๑๐  บ้านโนนหนองไฮ  หมู่ที่ ๑๘ และบ้านสันติสุข  หมู่ที่ ๒๐ 
 
 ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
  ๑  ผู้อ านวยการสถานศึกษา   
   -  นายเวชยันต์  ยี่สารพัฒน์   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศศ.บ.พลศึกษา 
  ๒)  ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 
   โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย  ตั้งขึ้นเม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๘๒  ตรงกับวันขึ้น  
๑๔ ค่ า เดือน ๗  ปีระกา โดยนายทองค า  ไกรฤกษ์  นายอ าเภอสหัสขันธ์  เปิดท าการเรียนการสอนที่ศาลาวัด      
บ้านหนองกุงน้อย  ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลต าบลโนนศิลา 
ที่ ๑๔  (วัดบ้านหนองกุงน้อย)  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นสถานศึกษา  มีนายหนู  ค าตานิตย์  เป็นครูใหญ่   มีครูอยู่คน 
 
 
 



 
 
 
 
เดียว  มีนักเรียน  ๕๘ คน  ได้ท าการจัดการเรียนการสอนตลอดมา  เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๙๕  โรงเรียน
ย้ายสถานที่เล่าเรียนไปอยู่ที่อาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากวัดไปทางทิศใต้ประมาณ ๗๐๐ เมตร      มีอาคาร
เรียน ๑ หลัง  สร้างตามแบบ ป.๑ฉ. มีครู ๔  คน จัดชั้นเรียนเป็น ๕ ห้อง คือ ป.๑ ก. ป.๑ข. ป.๒       ป.๓ และ 
ป. ๔  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนประชาบาลต าบลโนนศิลา ที ่๑๔ เป็น “โรงเรียนบ้านหนอง   กุงน้อย”  
 
  ๓)  ค าขวัญของโรงเรียน   
   - เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่พัฒนา  รกัประชาธิปไตย 
  ๔)  ปรัชญาของโรงเรียน   
   - นฺตฺถิปัญญา  สมาอาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี) 
  ๕)  วัตถุประสงค์เฉพาะของโรงเรียน 
   ๑. เพ่ือจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับให้กับเด็กในเขตบริการของโรงเรียน
อย่างทั่วถึง 
   ๒. เพ่ือให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
   ๓. เพ่ือส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   ๔. เพ่ือเป็นผู้น าทางวิชาการ และการพัฒนาแก่ชุมชน 
   ๕. เพ่ือสร้างจิตส านึกในทางสร้างสรรค์แก่เยาวชนและสังคม 
   ๖. เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้คุณธรรมน าความรู้  มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(นายเวชยันต์  ยี่สารพัฒน์) 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
(นางตุลา มาลาแสง) 

สภานักเรียน 

กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 
(นางมธุรดา ศรีเครือดง) 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(นายปฏิวัติ  ช่อมะลิ) 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
(นายเกรียงศักดิ์ ตาล
สถิตย์) 
 

- การพัฒนาหรือการด าเนินการ
เกี่ยวกบัการให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
- การวางแผนงานด้านวิชาการ 
- การจัดการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษา 
- การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
- การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพื่อใช้ในสถานศึกษา 
- การวัดผล ประเมินผล  
ฯลฯ 
 

- การวางแผนอัตราก าลัง 
- การจัดสรรอัตราก าลัง 
- การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น 
การย้ายขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- การด าเนินการเกีย่วกบัการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน 
- การลาทุกประเภท 
- การประเมินผลการปฏบิัติงาน 
- การด าเนินการทางวินยัและ
การลงโทษ 
ฯลฯ 
 
 
 
 

- การพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
- การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
- การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 
- การวิจยัเพื่อพัฒนานโยบาย
และแผน 
- การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
- งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
- การด าเนินงานธุรการ 
ฯลฯ 
 
 
 
 
 

- การจัดท าแผนงบประมาณ 
- การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้
จ่ายเงิน 
- การอนุมัติการใช้จา่ย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
- การขอโอนและขอเปลีย่น 
แปลงงบประมาณ 
- การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- การตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ 
ฯลฯ 
 

นักเรียน  ดี  เก่ง  สุข 



 
 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน  (ข้อมูล ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2562 ) ดังนี้ 
 1)  จ านวนนักเรียนทั้งหมด   233 คน 
 2)  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อ.2 
อ.3 

14 
19 

14 
13 

28 
32 

รวม 33 27 60 
ป.1 
ป.2 
ป.3 
ป.4 
ป.5 
ป.6 

12 
10 
11 
8 
11 
13 

12 
10 
12 
12 
9 
10 

24 
20 
23 
20 
20 
23 

รวม 65 65 130 
ม.1 
ม.2 
ม.3 

6 
15 
8 

4 
7 
3 

10 
22 
11 

รวม 29 14 43 
รวมจ ำนวน 

นักเรียนทั้งหมด 
127 106 233 

  3)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  27 คน   
  4)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  5 คน   
  5)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ   -  คน      
  6)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  2  คน   
  7)  จ านวนนักเรียนต่อห้อง(เฉลี่ย)  21 คน   
  8)  สัดส่วนครู  :  นักเรียน  =    1  :   30 (ระดับก่อนประถม)  
      1  :   17 (ระดับประถมศึกษา) 
      1  :   7 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
  9)  จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน -  คน   
  10)  จ านวนนักเรียนที่ท าชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ) 
   ประเภท การแข่งขันทักษะทางวิชาการ จ านวน 25  คน 
   
 
 



 
 
 
ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ประเภทบุคลำกร 

เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

ชำย หญิง 
ต่ ำกว่ำ 

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 - 

รองผู้อ านวยการ - - - - - - 

ครูประจ าการ 4 11 1 11 3 - 

ครูอัตราจ้าง 1 1 - 2 - - 

นักการ / ภารโรง 1 - - 1 - - 

อ่ืน ๆ(เจ้าหน้าที่ธุรการ) - 1 - 1 - - 

รวม 7 13 1 15 4 - 

  -  จ านวนครูที่สอนตรงตามวิชาเอก  12 คน ( 60%) 
  -  จ านวนครูที่สอนวิชาตามความถนัด 8 คน ( 40%) 
  -  ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครู  คนละ 21 ชั่วโมง /สัปดาห์ 
  -  สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร  ในรอบปีที่ผ่านมาบุคลากรได้รับการพัฒนา   
เฉลี่ยคนละ  5 ครั้ง / ปี  
  -  การได้รับรางวัล เกียรติบัตรของครู 
  ครูดีเด่น รางวัลดีศรีสามชัย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 ประจ าปีพุทธศักราช 2562 
(นายอุทัย  พะนุพะนัน, นางสาวพรสุดา เห็มบาชัย) 
  -  ผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ ของบุคลากร 
  ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมคิดเลขเร็ว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561  (นางปริญญาภรณ์  ยี่สารพัฒน์) 
 
โครงสร้ำงหลักสูตร 
 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย  จัดการสอนโดยใช้โครงสร้างเวลาเรียนโดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการ
เรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
โครงสร้ำงเวลำเรียนกำรศึกษำปฐมวัย 
 การจัดโครงสร้างเวลาเรียนส าหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4 –5ปี)  และชั้นอนุบาลปีที่ 3     (อายุ 
5 –6 ปี) ของโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย  แบ่งได้ ดังนี้   
 1) เวลำเรียน 
  โรงเรียนได้ก าหนดเวลาเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 4 –6 ปี)  ชั้นอนุบาลปีที่ 2(อายุ 4 –5 ปี) 
และชั้นอนุบาลปีที่  3 (อายุ 5 –6 ปี)มี 2ภาคเรียนต่อ 1ปีการศึกษา 36 สัปดาห์ หรือ 180 วัน ภาคเรียนละ 18 
สัปดาห์ หรือ 90 วัน ในแต่ละวันใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง 30 นาที โดยก าหนดตารางเวลาเรียน ดังนี้ 
 
 ตารางก าหนดเวลาเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 

ภำคเรียนที ่ เวลำเรียน(สัปดำห์) เวลำเรียน (วัน) 

1 18 90 

2 18 90 

รวม 36 180 
  

 2) ขอบข่ำยกิจกรรมประจ ำวัน 

  โรงเรียนเลือกกิจกรรมที่จะน ามาจัดในแต่ละวันอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงสภาพชุมชน และ
ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ยึดหลักความต้องการและความสนใจของเด็ก กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด กิจกรรมที่
เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี การพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางกิจกรรมประจ าวันชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

เวลำ กิจกรรม (นำที) 
07:00น.– 07:40น. รับเด็ก/เก็บกระเป๋า อุปกรณ์ส่วนตัว/ดูแลพืชผัก  

ไม้ดอกไม้ประดับท าความสะอาดห้องเรียน 

40 

07:40น.– 08:00น. ตรวจสุขภาพ  ไปห้องน้ า 20 

08:00น.– 08:15น. กิจกรรมหน้าเสาธง 15 

08:15น. – 08:30น. ทักทาย สนทนายามเช้า 15 

08:30น.– 08:45น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 15 

08:45น.– 09:00น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 15 

09:00น.– 09:40น. กิจกรรมสร้างสรรค์ 40 

09:40น.– 10:40น. กิจกรรมเสรี / เล่นตามมุม 60 

10:40น.– 11:20น. กิจกรรมกลางแจ้ง 40 

11:20น.– 11:50น. รับประทานอาหารกลางวัน 30 

11:50 น.– 12:30น. เล่นอิสระ /เตรียมตัวก่อนนอน 40 

12:30น. – 14:00น. นอนพักผ่อน 90 

14:00น.–14:10น. เก็บท่ีนอน แปรงฟันล้างหน้า ประแป้ง หวีผม 10 

14:10น.– 14:30น. เกมการศึกษา 20 

14:30น.– 15:30น. เตรียมตัวกลับบ้าน พบปะผู้ปกครอง  60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงสร้ำงเวลำเรียนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ระดับประถมศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
ชั้น/เวลำเรียน/ปี 

ป.1* ป.2* ป.3 ป.4* ป.5* ป.6 

รำยวิชำพื้นฐำน 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์ 80 80 40 120 120 80 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 

ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 40 40 40 40 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 20 40 40 40 80 

ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 120 120 120 

รวมเวลำเรียนวิชำพื้นฐำน 840 840 840 840 840 840 

รำยวิชำเพิ่มเติม 

หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลำเรียนรำยวิชำเพิ่มเติม 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

ลูกเสือ/เนตรนารี 30 30 30 30 30 30 

ชุมนุม 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลำเรียนกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน 

120 120 120 120 120 120 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

หมำยเหตุ - ผู้เรียนท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

  - หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจัดสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) 



 

 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
ชั้น/เวลำเรียน/ปี 

ม.1 * ม.2* ม.3 

รำยวิชำพื้นฐำน 

ภาษาไทย 120 120 120 

คณิตศาสตร์ 120 120 120 

วิทยาศาสตร์ 160 160 120 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120 120 120 

ประวัติศาสตร์ 40  40  40  

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 

ศิลปะ 80 80 80 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 80 

ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 

รวมเวลำเรียนวิชำพื้นฐำน 880 880 880 

รำยวิชำเพิ่มเติม 

หน้าที่พลเมือง 40  40  40  

คณิตศาสตร์ 80 80 80 

วิทยาศาสตร์ 40  40  40  

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  40  40  

รวมเวลำเรียนรำยวิชำเพิ่มเติม 200 200 200 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว 40  40  40  

ลูกเสือ/เนตรนารี 30 30 30 

ชุมนุม 40 40 40 

กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 10 10 

รวมเวลำเรียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 1,200 1,200 1,200 

 



 

 

 

หมำยเหตุ - ผู้เรียนท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

  - หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจัดสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) 

 

ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
  

 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2561 

ชั้น 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
เพ่ิม 
เติม 

เฉลี่ย 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

หน
้าท

ี่พล
เม

ือง
 

ป.1 79.41 77.18 79.88 80.82 79.82 85.47 81.29 78.24 69.47 79.06 79.06 
ป.2 75.17 74.96 75.43 75.57 80.35 78.96 80.91 80.91 73.04 82.65 77.80 
ป.3 78.56 76.44 78.83 79.72 79.72 84.94 81.06 79.22 68.83 79.11 78.64 
ป.4 65.55 58.70 70.45 83.05 85.45 86.40 80.40 81.65 67.00 82.15 76.08 
ป.5 67.52 67.19 70.52 82.33 84.52 84.67 81.00 82.52 71.05 82.2 77.35 
ป.6 66.63 64.94 67.25 76.56 77.19 85.30 82.00 82.44 68.94 73.31 74.46 
เฉลี่ย 72.14 69.90 73.73 79.68 81.18 84.29 81.11 80.83 69.72 79.75 77.23 

 
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

ชั้น 

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม 

เฉลี่ย 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

สุข
ศึก

ษา
 

พล
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

หน
้าท

ี่พล
เม

ือง
 

ม.1 72.68 66.88 64.76 75.16 74.08 79.36 78.36 80.28 81.52 71.80 71.88 68.28 73.24 75.60 73.85 

ม.2 73.00 71.75 72.33 76.92 75.25 77.92 79.17 81.08 80.67 68.50 68.75 73.67 73.00 73.00 74.64 

ม.3 79.29 74.57 69.29 77.71 78.00 80.57 84.00 80.71 78.57 75.29 74.57 73.71 73.86 77.14 76.95 

เฉลี่
ย 

74.99 71.07 68.79 76.60 75.78 79.28 80.51 80.69 80.25 71.86 71.73 71.89 73.37 75.25 75.15 

 
 
 
 
 



 
 
 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

ชั้น 

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม 

เฉลี่ย 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

สุข
ศึก

ษา
 

พล
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

หน
้าท

ี่พล
เม

ือง
 

ม.1 76.33 66.00 66.00 76.33 73.21 82.46 81.21 80.58 79.92 69.67 68.50 67.38 72.38 73.54 73.82 

ม.2 79.23 68.31 67.77 74.46 75.54 81.92 81.38 80.62 82.31 66.54 73.46 68.23 70.85 74.38 74.64 

ม.3 80.29 67.29 60.43 77.60 75.14 82.14 86.71 82.43 84.71 73.86 62.86 75.14 71.29 77.43 75.52 

เฉลี่
ย 

78.62 67.20 64.73 76.13 74.63 82.17 83.10 81.21 82.31 70.02 68.27 70.25 71.51 75.12 74.63 

 
 

 ผลกำรทดสอบระดับชำติ 
ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
ปีการศึกษา 2561 

สมรรถนะ 
จ านวนและร้อยละนักเรียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง 12 80.00 3 20.00 - - - - 
การอ่านรู้เรื่อง 15 100.00 - - - - - - 

รวม 2 สมรรถนะ 14 93.33 1 6.66 - - - - 

 
ตารางแสดงผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ( NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 และ2561 

ความสามารถ 
ปี

การศึกษา 
2560 

ปี
การศึกษา 

2561 

± ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 

ปีการศึกษา 

± ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
จังหวัด 

± ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย

ระดับสพฐ. 

± ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ด้านภาษา 52.14 56.60 +4.46 +6.56 +3.87 +3.42 

ด้านค านวณ 38.57 52.50 +13.93 +6.70 +4.61 +5.31 
ด้านเหตุผล 42.50 48.57 +6.07 +4.97 +1.00 +0.5 

รวมความสามารถ 3 ด้าน 44.40 52.55 +8.15 +6.07 +3.16 +3.07 

 
 
 
 



 
 
 
ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ2561 

สาระ 
การเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

± ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 

ปีการศึกษา 

± ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย

ระดับจังหวัด 

± ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย

ระดับสพฐ. 

± ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ภาษาไทย 45.25 51.14 +5.89 -2.10 -3.47 -4.76 

คณิตศาสตร์ 36.85 30.71 -6.14 -2.95 -4.94 -6.79 
วิทยาศาสตร์ 34.76 33.86 -0.90 -4.49 -4.97 -6.07 
ภาษาอังกฤษ 33.70 35.71 +2.01 +1.81 +0.24 -3.53 
รวมค่าเฉลี่ย 37.64 37.86 +0.22    

 
ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ2561 

สาระ 
การเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

± ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 

ปีการศึกษา 

± ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย

ระดับจังหวัด 

± ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย

ระดับสพฐ. 

± ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ภาษาไทย 43.07 45.50 +2.43 -7.52 -9.54 -8.92 

คณิตศาสตร์ 19.14 23.33 +4.19 -4.00 -6.95 -6.71 
วิทยาศาสตร์ 30.86 34.00 +3.14 -1.17 -2.43 -2.10 
ภาษาอังกฤษ 24.14 24.67 +0.53 -2.47 -4.43 -4.78 
รวมค่าเฉลี่ย 29.30 31.88 +2.58    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบที่สำม 
   โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. เมื่อวันที่  ๒๓ – ๒๕  เดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน  ๓   ด้าน คือ  ด้าน
ผู้เรียน ด้านครู  ด้านผู้บริหาร  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

๓๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๓.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  ๙ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
               และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 
๒.๕๐ 

 
๒.๐๐ 

 
ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
                 สถานศึกษา 

 
๒.๕๐ 

 
๒.๕๐ 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
                รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนว 
                ทางการปฏิรูปการศึกษา   

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ 9๒.๕๐ ดีมำก 

 
ผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ในภำพรวมได้มำตรฐำนคุณภำพสมศ.  ได้  ไม่ได้ 

 
 
 



 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ  สมศ. 
  ๑. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   ๑)  เด็กควรได้รับการส่งเสริมทักษะการอ่านหนังสือ การเข้าห้องสมุด ค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องราว
จากหนังสือที่อ่าน การเขียนและอธิบายเพ่ือสื่อความหมาย การพูดคุย การไต่ถาม การสังเกต ส ารวจ เพ่ือ
แก้ปัญหา 
   ๒) เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมที่ดีมากอยู่แล้ว ดังนั้น สถานศึกษาควรก าหนดทิศทางการพัฒนา
เด็กให้โดดเด่นยิ่งขึ้น โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กด้านความรับผิดชอบ ควบคุมตนเองในสิ่งที่ได้รับ
มอบหมายจนเสร็จ การเคารพในสิทธิของผู้อื่น ขออนุญาตเจ้าของก่อนหยิบสิ่งของผู้อ่ืน การเข้าแถวรับบริการ
ก่อนหลัง รู้จักการเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี ยอมรับความคิดเห็นและบอกเหตุผลในการตัดสินใจที่จะท าสิ่งหนึ่งได้ 
  ๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   ๑) สถานศึกษาควรพัฒนาและจัดให้มีการจัดที่พักส าหรับเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วน จัดให้มีพ้ืนที่
ส าหรับใช้ในการแปรงฟัน ล้างมือที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ สวยงาม เหมาะสม และเพียงพอ และควรติดตั้งเครื่อง
ตัดไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งานที่อาคารเรียนปฐมวัย 
   ๒) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเพ่ือการแก้ปัญหาและป้องกันด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้ง 
๖ ด้าน เช่น ความปลอดภัยของอาคาร ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (ของใช้ ของเล่น อุปกรณ์การเรียนรู้) การ
เดินทางปลอดภัย ระบบป้องกันภัยจากบุคคล ระบบฉุกเฉิน และความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ๓) สถานศึกษาควรจัดท าโครงงานและกิจกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ครอบคลุม
ข้อเสนอแนะและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านคุณภาพคนไทยยุคใหม่ อย่างมีคุณภาพและ
ต่อเนื่อง 
  ๓. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
   สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญท่ีดีมากอยู่แล้ว 
ดังนั้น ควรก าหนดทิศทางการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยส่งเสริมให้ครูน าผลการเรียนรู้และผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปใช้ในการพัฒนาเด็ก และพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
  ๔. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
   สถานศึกษามีผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานร่วมกันเป็นอย่างดี ต้นสังกัดสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพภายใน สมควรก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาในรูปเครือข่ายการพัฒนา ยกระดับเป้าหมายให้สูงขึ้น เพ่ิมเป้าหมายใหม่ๆ ให้ท้าทาย เช่น การก้าวสู่
ประชาชมอาเซียน เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา เป้าหมายที่เป็นจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษาและต้น
สังกัด ให้มีความท้าทาย และด าเนินการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในทั้ง ๙ 
ขั้นตอนให้ต่อเนื่อง และสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือมุ่งคุณภาพต่อไปในอนาคต 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๐  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 
๑๐.๐๐ 

 
9.๖9 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ 9.๔๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๕๗ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.9๓ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๒.๕๖ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ 9.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๙๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  ๙ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 
               ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
               และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 
ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
                 สถานศึกษา 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
                รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนว 
                ทางการปฏิรูปการศึกษา   

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๖.๔๕ ดีมำก 

 
ผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ในภำพรวมได้มำตรฐำนคุณภำพ สมศ.          ได้         ไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ข้อเสนอแนะ  สมศ.    
     
  ๑. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   ๑) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ    
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และอยู่ในระดับดีขึ้นไป ด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการก าหนดเป้าหมายที่ต้องการทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการที่เป็นความคิด    
รวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์กับสมรรถนะทักษะชีวิตและจินตนาการ ที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ก าหนด   
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งด้านความรู้ ทฤษฎี การปฏิบัติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม โครงการใช้สื่อเทคโนโลยี เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติจริง และศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
   ๒) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านการคิดที่สร้างกลไกลอย่างหลากหลาย ด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมด้านการคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบโครงงาน เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติ ฝึกการแก้ปัญหา ปรับปรุงผลงานด้วยตนเองอย่างมีหลักการและเหตุผล และ
น าเสนอผลงานเพื่อสร้างเงื่อนไขในการประเมินตนเอง เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองยิ่งขึ้นอยู่เสมอ 
   ๓) ผู้เรียนควรได้รับการเสริมแรงเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้จากการอ่าน การใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้เพิ่มขึ้น ฝึกทักษะการเขียนด้วยการบันทึกการอ่าน การฟัง การพูด หรือน าประสบการณ์และการเรียนรู้มา
สร้างเป็นงานเขียนที่เป็นแบบของตนเองอย่างหลากหลาย มีอิสระในการน าเสนอผลงานที่ภาคภูมิใจอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  ๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   ๑) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาให้ดีมากอยู่แล้ว 
ดังนั้นควรก าหนดทิศทางการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในด้านการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา และการส่งเสริมให้มี
การพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพให้มากขึ้น โดยการส ารวจเด็กในชุมชน และสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
   ๒) สถานศึกษาควรจัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุม
ข้อเสนอแนะ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 
คุณภาพครูยุคใหม่ คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และคุณภาพการบริหารจัดการใหม่อย่างมี
คุณภาพและต่อเนื่อง 
  ๓. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
   สถานศึกษามีผลการพัฒนาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีดี
มากอยู่แล้ว ดังนั้น ควรก าหนดทิศทางการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดเตรียมสื่อและใช้
สื่อที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มข้ึน ควรจัดท าการวิเคราะห์ผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าระดับคุณภาพ ดี เพื่อน ามาสอนซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุง
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างเต็มศักยภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
   
 
 



 
  ๔. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
   สถานศึกษามีผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานร่วมกันเป็นอย่างดี ต้นสังกัดสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพภายใน สมควรก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาในรูปเครือข่ายการพัฒนา ยกระดับเป้าหมายให้สูงขึ้น เพ่ิมเป้าหมายใหม่ๆ ให้ท้าทาย เช่น การก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา เป้าหมายที่เป็นจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษาและต้น
สังกัด ให้มีความท้าทาย และด าเนินการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในทั้ง ๙ 
ขั้นตอนให้ต่อเนื่อง และสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือมุ่งคุณภาพต่อไปในอนาคต 

งำน / โครงกำร / กิจกรรมท่ีประสบควำมส ำเร็จ 

ที ่ ชื่องำน / โครงกำร / กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ   (จ ำนวน/ร้อยละ) 

กลุ่มกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 

1 สร้างบรรยากาศในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ร้อยละ 100 ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล  
จัดมุมประสบการณ์เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

2 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3  ป.6, 

ม.3 

ร้อยละ 100 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่3 เข้ารับวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ร้อยละ 80 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ   

2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

O-NET และ NT 

1. ร้อยละ 75 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน( O - NET ) 
เฉลี่ยอยู่ในระดับสูงขึ้น 

2. ร้อยละ 75 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
มีระดับผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ ( NT )เฉลี่ยอยู่ในระดับสูงขึ้น 

3 ห้องสมุดน่ารู้ ร้อยละ 80 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จัก
ศึกษา ค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษา 

ร้อยละ 100 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ส่วนร่วมในการพัฒนางานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ในรูปแบบ
คณะกรรมการ 

5 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 90นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

 



 

 

 

ที ่ ชื่องำน / โครงกำร / กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ   (จ ำนวน/ร้อยละ) 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร (ต่อ) 

6 จรวดขวดน้ า ร้อยละ 85 นักเรียนได้ฝึกทักษะใน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ในทางสร้างสรรค์ 

ฝึกทักษะในการประดิษฐ์จรวดขวดน้ า  

มีกระบวนการตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้  

ฝึกการท างานเป็นทีมและรู้จักความสามัคคี  

มีผลงานเชิงประจักษ์ของโรงเรียนในระดับ
ภาคและระดับประเทศ 

7 เปิดโลกแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ  90 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
จากการศึกษานอกสถานที่และมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

8 นิเทศภายใน ร้อยละ 100 ครูได้รับการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 

9 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 1. งานวัดผลและประเมินผลมีระบบการ
จัดการที่ชัดเจน  ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ 

2. ครูผู้สอนสามารถใช้อุปกรณ์/โปรแกรม
อ านวยความสะดวกในการบันทึกผลการเรียน 

3. โรงเรียนปรับปรุง / พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนมีฐานข้อมูลสารสนเทศสะท้อนผลการ
พัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ส าหรับการพิจารณา 

กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

1 จัดสภาพแวดล้อมและพัฒนาระบบการสื่อสาร
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ร้อยละ 80  การบริการเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

1 เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีความรู้ ความสามารถ ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้และน ามาใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อผู้เรียน 



 

 

  

ที ่ ชื่องำน / โครงกำร / กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ   (จ ำนวน/ร้อยละ) 

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป  

1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน ร้อยละ 90 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

2 เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตร
นารี 

ร้อยละ 100 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน
ทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตนารี 

3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

ร้อยละ 95 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ตามสภาพปัญหา 

4 พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

ร้อยละ  100 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ
ทางร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

5 แข่งขันกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ 95 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
และรักการออกก าลังกาย 

6 ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ 90 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7 โรงเรียนสีขาว 1. ร้อยละ 90 บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องให้
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในสถานศึกษา 

2. ร้อยละ 100 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง 

กุงน้อย ไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

8 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ร้อยละ 100 นักเรียนมีนิสัยรักความเป็น
ประชาธิปไตย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
ศึกษำสภำพของโรงเรียน  

ปัจจัยภำยใน 

  สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย ในส่วนที่เป็นจุดแข็ง ซึ่งเอ้ือต่อการพัฒนา 
คือ โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการแบบกระจายอ านาจโดยเน้นการมีส่วนร่วม มีโครงสร้างและนโยบาย
ด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ บุคลากรทุกฝ่ายมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ครูมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ มีระบบการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ ท าให้จัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีระบบ ในด้านผลผลิตและการบริการ โรงเรียนประสบความส าเร็จในการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมทางวิชาการ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๖ มีอัตราการเรียนต่อ ๑๐๐% โรงเรียนมีจุดอ่อนอยู่บ้างในด้านของการใช้สื่อและเทคโนโลยีแต่ถือเป็นจุดอ่อน
ที่สามารถแก้ไขได้โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยี 
 

ผลกำรท ำวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงของโรงเรียน (Structure : S๑) 
๑.โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่
ชัดเจน  
๒.มีการจัดท าแผนการพัฒนาการศึกษา  
๓.โรงเรียนด าเนินงานตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษา อย่างต่อเนื่อง  
๔.โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรที่หลากหลายมุ่ง
ความ เป็นเลิศทางวิชาการและสนองความ
ต้องการของ ชุมชน  
๕.โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่าง หลากหลาย  
๖.โรงเรียนมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนกล
ยุทธ์  

๑.นโยบายโรงเรียนไม่สามารถคัดเลือกนักเรียนใน 
กรณีพิเศษได้ตามความสามารถ ความสนใจที่ 
แท้จริงแต่แปรตามความต้องการของผู้ปกครอง  
๒.ระบบติดตาม และช่วยเหลือนักเรียนที่ติด ๐,ร
,มส ต้องพัฒนา  

ปัจจัยด้ำนกำรบริกำรและคุณลักษณะของผู้เรียน (Service and Products: S๒) 
๑.มีจ านวนห้องเรียนเพียงพอกับจ านวนนักเรียน
และ มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

๑.นักเรียนยังขาดระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ขาดจิตส านึกในการรักษาความสะอาด
และสมบัติ ของส่วนร่วม ไม่ประหยัด ใช้สิ่งของไม่
คุ้มค่า 
๒. ผลการสอบระดับชาติ O-Net เมื่อเปรียบเทียบ 
ระดับประเทศยังต้องพัฒนา 

 

 



 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
ปัจจัยด้ำนบุคลำกร (Man : M๑) 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ตรง
สาขา สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน 
๒. ครูมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
๓. โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานด าเนินงาน 
๔. ครูมีความรู้ความสามารถเป็นผู้น าวิชาการ 
๕. ครูมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
๖. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
ในการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพ การจัดการศึกษา 

๑. บุคลากรบางสาขาไม่เพียงพอ ปฏิบัติการสอน
ไม่ตรงตามวุฒิการศึกษา 
๒. ครูบางส่วนขาดการน ารูปแบบการจัดการเรียน
การ สอนแบบบูรณาการมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ท า ให้เนื้อหาซ้ าซ้อนมีภาระงานนักเรียนมาก
เกินไป 
๓. ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
น้อย 
๔. ครูขาดทักษะและประสบการณ์การสร้าง
เครื่องมือ 
๕. ครูจัดท าและพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนรู้
น้อย 
๖. บุคลากรขาดความตระหนักและความร่วมมือ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย บุคลากรยัง
ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ปัจจัยด้ำนกำรเงิน (Money : M๒) 
๑. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการ จัดการศึกษา และการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การจัดการ ศึกษาของโรงเรียน 

 

ปัจจัยด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Materials : M๓) 
๑. โรงเรียนมีความพร้อมด้านสถานที่ให้บริการแก่ 
ชุมชน 
๒. โรงเรียนมีเครือข่าย Internet ในการพัฒนา 
ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เครื่องมือ
ติดต่อสื่อสาร 

๑. ระบบสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์และเพียงพอต่อ
การ ใช้งานของครู และนักเรียน 
๒. ห้องสมุดท่ีใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนรู้ไม่เพียงพอ (ระบบ 
สืบค้นอิเล็กทรอนิกส์) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Management : M๔) 
๑. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี
ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วม 
๒. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าผลงาน
ทาง วิชาการและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
๓. โรงเรียนมีกฎระเบียบในการดูแลพฤติกรรม
นักเรียน อย่างชัดเจน 
๔. โรงเรียนมีการปฏิบัติงานของครู และมี
ประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
๕. มีกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรม    
ภิบาล 
๖. ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง
อย่างเป็นระบบ 
 
 

๑. กระบวนการพิจารณาความดีความชอบให้ 
ความส าคัญกับผลการปฏิบัติงานน้อย 
๒. การบังคับบัญชาใช้กฎระเบียบยังไม่ทั่วถึง 
๓. การปลูกฝังและพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิต
อาสา ยังไม่ชัดเจน 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้น าวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้
ให้ เกิดประโยชน์ไม่เป็นรูปธรรมและไม่ต่อเนื่อง 
๕. ระบบการจัดการเรียนการสอนและการวัด 
ประเมินผลยังขาดการบูรณาการท าให้เกิดภาระ 
งานของผู้เรียนมากและซ้ าซ้อน 
๖. ระบบและกระบวนการบริหารจัดการศึกษา
ของ โรงเรียนไม่ชัดเจนและไม่เป็นเอกภาพ 
๗. ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล
การ จัดการศึกษาในระดับโรงเรียนไม่ต่อเนื่อง 
๘. ระบบงานสารสนเทศในการบริหารจัด
การศึกษาไม่ เป็นปัจจุบัน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ปัจจัยภำยนอก 

  จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย พบว่าสภาพแวดล้อม
ภายนอกเป็นปัจจัยเอ้ือ หรือเป็นโอกาสในการพัฒนา การจัดการศึกษาของโรงเรียน ในด้านสังคมวัฒนธรรม 
ผู้ปกครองเอาใจใส่นักเรียน ตระหนักถึงคุณค่าของการให้การศึกษามีเจตคติที่ดีและไว้วางใจในประสิทธิภาพ การ
จัดการศึกษาของโรงเรียน อึกทั้งในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งการเรียนรู้ตามศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ 
โดยภาพรวมแล้วผู้ปกครองและชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ เอ้ือให้โรงเรียนสามารถ
ด าเนินการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ผลกำรท ำวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 

โอกำส อุปสรรค 
ปัจจัยด้ำนสังคม วัฒนธรรม (Socio-cultural factors: S) 
๑. ชุมชนและผู้ปกครองมีความเชื่อม่ันและให้การ 
สนับสนุนโรงเรียนจัดท ากิจกรรมต่างๆ 
๒. ประชากรนับถือศาสนาพุทธใช้ศาสนาเป็น ที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
๓. ผู้ปกครองมีทัศคติที่ดี และเข้ามามีส่วนร่วมใน
การ จัดการศึกษา 
๔. ความเข็มแข็งทางวัฒนธรรม ประเพณี มีมาก
และหลากหลาย 
๕. โรงเรียนได้เป็นผู้น าของโรงเรียน ในเครือข่าย
ได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพ่ือ พัฒนา
อย่างยั่งยืน 
๖” มีหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้
ความ ร่วมมือที่เข็มแข็งและหลากหลาย 

๑. การแพร่ระบาดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผ่าน
สื่อส่งผล ต่อการเลียนแบบของนักเรียน 
๒. ความจ าเป็นในการให้บริการหน่วยราชการ 
องค์กร ชุมชนมีผลกระทบต่อการเรียนของ
นักเรียน 
๓. การย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้ปกครองเกิดผล
กระทบ กับการเรียนของนักเรียน 
๔. ชุมชนรอบโรงเรียนให้ความส าคัญในการ
แก้ปัญหา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้อยมาก  
๕. ปัญหาทางสังคมมีผลกระทบต่อการเรียนของ 
นักเรียน 
๖. ผู้ปกครองบางส่วนมองว่าเป็นหน้าที่ของ
โรงเรียนที่ จะต้องอบรมสั่งสอนนักเรียนโดยผลัก
ความ รับผิดชอบมากให้โรงเรียนทั้งสิ้น 

ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี (Technological factors: T) 
๑. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและ 
เอกชน จ านวนมากเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้น 
ข้อมูลทางวิชาการผ่านเครือข่ายที่หลากหลาย 
๒. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยส่งเสริม
สนับสนุน การเรียนการสอน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของครูและ นักเรียนตลอดจนเป็นเครื่องมือในการ
บริหาร จัดการในโรงเรียน 

๑. ระบบเครือข่ายอินเตอร์ยังมีปัญหาและใช้ได้ใน
บาง พ้ืนที่ 
๒. หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีที่
จะใช้ ในการพัฒนาการจัดการศึกษายังไม่
ครอบคลุมในบาง พ้ืนที่ เกิดความล่าช้า 

 

 

 

 



 

 

 

โอกำส อุปสรรค 
ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ (Economic factors: E) 
๑. โรงเรียนได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา 
โรงเรียน 
๒. ชุมชนพร้อมสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการ
ระดม ทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียน 

๑. ปัญหาด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อผู้ปกครองและ
ส่งผล กระทบต่อการเรียนของนักเรียน 

ปัจจัยด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Political and Legal factors: P) 
๑. นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท าให้นักเรียนมี
โอกาส ได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 

๑. นโยบายจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาล
ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

 

 

 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก สรุปได้ว่า โรงเรียนบ้าน หนองกุ
งน้อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๑ มีปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค 
กล่าวคือ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา นโยบายการศึกษาเอ้ือต่อการ
พัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ วัฒนธรรมเอื้อต่อการเรียนรู้อีกทั้งปัจจัยภายในมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ 
โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย มีนโยบายที่ชัดเจน ท างานอย่างเป็นระบบ บุคลากรมีการร่วมมือร่วมใจและทุ่มเทใน
การท างาน มีวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติบุคลกรส่วนใหญ่มีจิตบริการ ส่งผลให้การบริหารและการจัด 
การศึกษาประสบความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับ แต่อย่างไรก็ดียังมีปัจจัยภายในบางอย่างที่มีปัญหาและเป็นจุดอ่อน
อยู่บ้างคือ การประสานงานภายในหน่วยงาน การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของ หน่วยงานยังไม่เป็น
ระบบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ า แต่ก็มีปัจจัยภายนอกที่เอ้ือเป็นโอกาสในการพัฒนาได้โดยสรุปแล้ว
สภาพของโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย  อยู่ในลักษณะที่เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๓ 
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
 พัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์เต็มศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ความร่วมมือของชุมชน 
 
พันธกิจ  (Mission) 
 1. พัฒนาเด็กให้มีความพร้อมเต็มตามศักยภาพทั้ง 4  ด้าน 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ  
 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือของชุมชน 
 5.  ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6.  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  
เป้ำประสงค์ (Goal) 
 1.  เด็กมีความพร้อมเต็มตามศักยภาพทั้ง 4 ด้าน   
 2.  ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  ด้านวิชาชีพ  
 3.  มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 4.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยความร่วมมือของชุมชน 
 5.  มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
ประเด็นกลยุทธ์ 
 1. มาตรฐานการศึกษา 
 2. ความเป็นไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ชุมชนร่วมจัดการศึกษา 
 
กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และส่งเสริมความสามารถทาง
เทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  ให้ทั่วถึง  ครอบคลุม 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 



 
 
 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา

และสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียน 
 
แนวนโยบำยโรงเรียน 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ 
 2.ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 3. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา  
 4. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพและเอกลักษณ์ของตนเอง อันจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 5. สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการค้นคว้า แสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 6. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
 7. สนับสนุนให้ครูได้จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 8. สนับสนุนให้ครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 9. สนับสนุนให้ครูมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ด้วยการออกก าลังกาย 
 10. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูในการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรมและทั่วถึง เน้นระบบการปฏิบัติงาน
เป็นทีมและสร้างบรรยากาศความรักความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่คณะ 
 11. จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้ร่มรื่น สะอาดและ
สวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 12. เน้นบรรยากาศของความมีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม  มีสันติภายใน
โรงเรียน   
 13. สนับสนุนให้โรงเรียนเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
 14. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีของโรงเรียนให้เหมาะสม เพียงพอ มีฐานข้อมูลที่เป็นระบบ 
ชัดเจนและสามารถน าไปสู่การค้นคว้าที่หลากหลายของครูและผู้เรียน 
 15. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 16. จัดท าแผนบริหารงบประมาณเพ่ือการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 17. จัดระบบตรวจสอบ  ก ากับ  ติดตามการใช้งบประมาณ 
 
อัตลักษณ์ระดับกำรศึกษำปฐมวัย   ยิ้มใส ไหว้สวย 
 
อัตลักษณ์ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   สุขภาพจิตแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรง 
    
เอกลักษณ์ โรงเรียนส่งเสริมการออกก าลังกาย 
 
 



 
 
 
มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 

 มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของเด็ก 
  1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
  1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
  1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
  1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

 มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
  2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
  2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
  2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
  2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
 3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   



 
 
 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย    
 4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
กลยุทธ์พัฒนำกำรศึกษำ 

 
 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ด าเนินงาน
ตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โดยมีเป้าหมายในแต่ละปี ภายใต้ประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้  
 

 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ  และส่งเสริมควำมสำมำรถทำง
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ 
 เป้าประสงค ์ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์โครงการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕  
 ๑. สถานศึกษามีระบบประกัน คุณภาพภายในที่มี ประสิทธิภาพ  
  ๑.๑ ร้อยละของสถานศึกษามี ระบบประกันคุณภาพ ภายในที่มปีระสิทธิภาพ พัฒนาสถานศึกษา
ให้มีการประกันภายใน ของสถานศึกษาตามที่ ก าหนดใน กฎกระทรวง  
 ๒. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับการก้าวสู่อาเซียน  
  ๒.๑ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้น ป.๖ ,ม.๓ ของวิชาหลัก      ๔   
กลุ่มสาระ การเรียนรู้ในแต่ละปี การศึกษามีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน  
  ๒.๒ ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ การศึกษาทุกรูปแบบ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๒.๓ ร้อยละของสถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีจัดระบบ การเรียนการสอนได้ หลากหลายรูปแบบและ 
มีประสิทธิภาพ  
  ๒.๔ ร้อยละของสถานศึกษามี การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาทุกรูปแบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๒.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มี ความรู้ความสามารถตามสมรรถนะการใช้สื่อและเทคโนโลยีหา 
ความรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ  

 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงควำมเสมอภำคและเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ  ให้ทั่วถึง  

ครอบคลุม 
 เป้าประสงค ์ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์โครงการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕  
 ๑. ประชากรวัยเรียนได้รับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง เท่าเทียมท่ัวถึง และมี คุณภาพได้มาตรฐาน 
การศึกษาอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน สังคมอย่างมีความสุข  
  ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมี คุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
อย่างมีความสุข ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ  
  ๑.๒ ร้อยละของประชากรวัย เรียนได้รับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพได้
มาตรฐาน  

 
 
 
 



 
 
 
 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 เป้าประสงค ์ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์โครงการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕  
 ๑. ครูและบุคลากรทางการ ศึกษามีความรู้ สมรรถนะ และความสามารถในการ ปฏิบัติงานได้ตาม

มาตรฐาน วิชาชีพทัดเทียมกับกลุ่มประเทศในอาเซียน  
  ๑.๑ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามี ความรู้ ความสมรรถนะ และความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานได้ตาม มาตรฐานวิชาชีพทัดเทียม กับกลุ่มประเทศอาเซียน  
  ๑.๒ ร้อยละของครูจัดการเรียนรู้และใช้สื่อที่ สอดคล้องตามหลักสูตร  
  ๑.๓ ร้อยละของครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น ผู้เรียน
เป็นส าคัญ  

 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทยและวิถี

ชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑. ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามหลักสูตร การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
  ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 ๒. สถานศึกษาบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๒.๑ ร้อยละของสถานศึกษาที่บริหารจัดการและจัดการ เรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมีเจต
คตทิี่ดี 

 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภำคเอกชนและท้องถิ่น ในกำรจัด

กำรศึกษำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้โรงเรียน 
 เป้าประสงค ์ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์โครงการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕  
  ๑. สถานศึกษามีระบบการ บริหารจัดการที่มีคุณภาพ และมาตรฐานและยึด หลักการมีส่วนร่วม  
  ๑.๑ ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบการบริหาร จัดการมีคุณภาพและ มาตรฐาน  
  ๑.๒ ระดับความส าเร็จของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหาร จัดการ  
 - พัฒนาส่งเสริม คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท 
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ ๕  
โครงกำรและกิจกรรม 

ตัวช้ีวัด โครงกำร/กิจกรรม 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

โครงการอาหารกลางวัน  
โครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  
กิจกรรมส่งเสริมด้าน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
และนันทนาการ  

๒. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน  
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน  
กิจกรรมวงล้อเด็กดีและเขตบริการงานของเรา  

๓.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง  

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
โครงการจรวดขวดน้ า 
โครงการเปิดโลกแหล่งเรียรู้ 

๔.พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
อย่างมีสติ  

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๕. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร  

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 
และ NT 

๖. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างานรักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจต
คตทิี่ด ี 

โครงการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
เนตรนารี 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๗. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล  

โครงการเพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากร             
ทางการศึกษา 

๘. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  
 

กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
กิจกรรมก ากับติดตามและประเมินผลโครงการ 

๙. พัฒนาส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

กิจกรรมส่งเสริมการจัดระบบคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผู้ปกครองนักเรียน 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

 



 
 

ตัวช้ีวัด โครงกำร/กิจกรรม 
๑๐. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน อย่างรอบด้าน  

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
กิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 

๑๑. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม 
ศักยภาพ  
 

กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอาคาร
สถานที ่ 
กิจกรรมจัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ในห้องเรียน,
ห้องพิเศษต่างๆและเครื่องสนาม  
กิจกรรมระบบความปลอดภัยอาคารสถานที่  
กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารทั่วไป 
กิจกรรมรถรับ-ส่ง นักเรียน 

๑๒. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด ใน 
กฎกระทรวง  

กิจกรรมการควบคุมภายใน  
กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน  
กิจกรรมบริหารสาธารณูปโภค 

๑๓. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

กิจกรรมทุกแห่งเป็นแหล่งเรียนรู้ 

๑๔. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ของ 
สถานศึกษา  

กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิต
อาสา 

๑๕. การจัดกิจกรรมตามนโนบาย จุดเน้นแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม 
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  

กิจกรรมน าจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ  

๑๖. เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ  
 

กิจกรรมมอบงบประมาณจัดซื้อเครื่องแบบ
นักเรียน  
กิจกรรมมอบงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน  
กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียน  
กิจกรรมการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  
กิจกรรมการบริหารงบประมาณเงินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ ๖ 

กำรบริหำรแผนสู่ควำมส ำเร็จ 
 

  ในการน าแผนกลยุทธ์ในระยะ ๔ ปี  ไปปฏิบัติให้บังเกิดสัมฤทธิ์ผลสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และของ สพฐ./สพป. ปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จ ได้แก ่ 
   ๑. ความเชื่อมโยงระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา ได้ม ี
การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องเชื่อมโยงทั้งของรัฐบากระทรวงศึกษาธิการ สพฐ/
สพป. ตลอดถึงให้สถานศึกษาได้มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีที่ครอบคลุมมิติ ต่าง ๆตาม
ตัวชี้วัดตามท่ีก าหนดด้วย  
    ๒. แนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือให้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ให้เป็น ไปในทิศทางเดียวกันและมีการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงต้องมีการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและของสถานศึกษาในการติดตามประเมินผล ดังนี้  
    ๒.๑ โรงเรียนด าเนินการติดตามความก้าวหน้าประจ าปีซึ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าของ  
ตัวชี้วัดแบบองค์รวมในแต่ละกลยุทธ์เพื่อตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ ก าหนดอัน
จะน าไปสู่การทบทวน ปรับปรุงแก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป การประเมินผลใน
ระยะครึ่งแผน (Mid-term evaluation) เป็นการประเมินผลงานในช่วง ๒ ปีแรกของแผน คือเมื่อสิ้นสุดปี๒๕๖๓ 
ทั้งนี้เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรครวมทั้ง ทบทวน กลยุทธ์ตัวชี้วัด เป้าประสงค์หรือการ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสม (หากมีความ จ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยน)  
    ๒.๒ การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผลกลยุทธ์  
เมื่อสิ้นสุดปี ๒๕๖๕ เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติราชการและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา ๔ ปี  
   ๓. การจัดท ารายงานประจ าปีในส่วนหนึ่งสถานศึกษา จะต้องจัดท ารายงานประจ าปีของตน  เพ่ือ
เปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เรียนด ี มีวนัิย  ใฝ่พฒันา  รักประชาธิปไตย 

“นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา”    

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 


