
ส่วนที่ 2    
การศึกษาสถานภาพของโรงเรียน  

 
 

    การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนบ้านจันลม   ได้ด าเนินการใน 2 ประการ คือ 1) ให้ความส าคัญกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพ่ือการก าหนดกลยุทธ์ได้ตรงความต้องการตามภารกิจบทบาทและมีผลต่อความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 2) ให้ความส าคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในเชิง
โอกาสและอุปสรรคที่เปลี่ยนแปลงไปกับศักยภาพที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของโรงเรียน   เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Stakeholders ) ผลการศึกษาสถานภาพของโรงเรียน  สามารถ
สรุปได้ดังนี้  
 

1. ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

ตัวบ่งชี้ที ่ จุดแข็ง จุดควรส่งเสริม จุดอ่อน จุดควรพัฒนา 
1.1  มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย แข็งแรง 
มีสุขนิสยัที่ดีและดูแล
ความปลอดภัยของ
ตนเองได ้

1. เด็กมีพัฒนาการดา้น
ร่างกายแข็งแรง ใช้
กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อ
เล็กท ากิจกรรมได ้
 2. มีน้ าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
3. มีทักษะการเคลื่อนไหว
ตามวัย 
4. เด็กสามารถหลีกเลีย่ง
ต่อสภาวะที่เสีย่งต่อโรค 
อุบัติเหตุและสิ่งเสพตดิ 
 
 

ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกายใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑ์แต่ละช่วงวัย 

1. ยังมเีด็กบางส่วนมี
สุขภาพร่างกายทีไ่ม่
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  
2. เด็กบางส่วนยังไม่
สามารถดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของตนเองได ้
3. เด็กบางส่วนยังใช้
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กในการท า
กิจกรรมไดไ้ม่
คล่องแคล่วแข็งแรงเป็น
บางส่วน 
 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการด้านรา่งกาย
อย่างหลากหลาย  เช่น 
กิจกรรมออกก าลังกาย 
BBL  กิจกรรมกีฬาสี  
กิจกรรมศลิปะ
สร้างสรรค์  กิจกรรม
กลางแจ้ง เป็นต้น 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัย เช่น 
กิจกรรมนมดีมีประโยชน์ 
กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย 
อาหารดีมีประโยชน ์
3. ช้ีแจงให้ผู้ปกครอง
ทราบเกี่ยวกับการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัย 
การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยภาวะ
โภชนาการ อาหารการ
กิน  

1.2 มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จติใจ 
ควบคุมและ
แสดงออกทาง
อารมณไ์ด ้
 

1. เด็กมีความร่าเริงแจม่ใส 
มีความรูส้ึกท่ีดีต่อตนเอง 
2.  เด็กสามารถควบคมุ
อารมณต์นเองได้เหมาะสม
กับวัย 
3. เด็กสามารถช่ืนชมศิลปะ 
 ดนตรี การเคลื่อนไหว 
และมีความรักธรรมชาต ิ

ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณจ์ิตใจให้มี
พัฒนาการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง 

เด็กบางส่วนมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์จิตใจยังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ เช่น
เรื่องความกล้า
แสดงออก 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
พัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจ เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมความกล้าแสดง 
ออก  กิจกรรมวันเด็ก 
กิจกรรมบทบาทสมมติ 
กิจกรรมหนูน้อยนักเลา่  
กิจกรรมผู้น าผู้ตาม 
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ตัวบ่งชี้ที ่ จุดแข็ง จุดควรส่งเสริม จุดอ่อน จุดควรพัฒนา 
1.3 มีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 
 
 
 

1. เด็กมีความซื่อสัตย์
สุจรติ รู้จักช่วยเหลือและ
แบ่งปัน 
2. เด็กสามารถเล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
3. เด็กประพฤตตินตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนา
ที่ตนนับถือได ้

ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สังคมให้มีพัฒนาการทีด่ี
อย่างต่อเนื่อง 

ยังมีเด็กบางส่วนทีม่ี
พัฒนาการด้านสังคมไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ในเรื่อง
ทักษะการช่วยเหลือ
ตนเอง ความมีระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบ  

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ทักษะทางสังคม เช่น 
กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม  กิจกรรมตัว
นิดพิชิตขยะ กิจกรรม
เพื่อนไหว้เพื่อน  น้อง
ไหว้พ่ี กิจกรรมเด็กดีมี
ระเบียบวินยั 

1.4 มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิด
พื้นฐานและแสวงหา
ความรู้ได ้
 
 
 

1. เด็กมีความสนใจเรยีนรู้
สิ่งรอบตัว ซักถามอย่าง
ตั้งใจ และรักการเรยีนรู ้
2. มีทักษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัย 
3. มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
4. มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์

ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญาให้มี
พัฒนาการที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

ยังมเีด็กบางส่วนทีม่ี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญาเช่น  ทักษะ
การคิดรวบยอด ทักษะ
ทางภาษา ทักษะ
กระบวนการ
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ไมเ่ป็นไป
ตามเกณฑ ์

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ทักษะทางสติปัญญา 
เช่นกิจกรรมศลิปะ
สร้างสรรค์  กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะทางภาษา  
กิจกรรมเสรมิประสบการณ ์
  กิจกรรมเกมการศึกษา 
กิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที ่ จุดแข็ง จุดควรส่งเสริม จุดอ่อน จุดควรพัฒนา 

2.1 มีหลักสูตร
ครอบคลมุ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 
 

มีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น 
 

ปรับปรุงหลักสูตรให้
เหมาะสมกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัยและ
สอดคล้องกับบริบท
ท้องถิ่นและน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

- - 

2.2 จัดครูให้เพียงพอ
กับช้ันเรียน 
 
 

มีครูที่สอนในระดับช้ัน
ปฐมวัยครบทุกช้ันเรยีน 

จัดให้มีครูที่จดัการเรียน
การสอนในระดับชั้น
ปฐมวัยท่ีเพียงพอ 

ครูที่สอนระดับปฐมวยั
ไม่ได้จบวิชาเอกปฐมวัย 

พัฒนาให้ครูไดร้ับการ
อบรมพัฒนาทักษะเกี่ยว 
กับการจัดประสบการณ์
ปฐมวัย 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ ์
 
 

ครูมีความเข้าใจหลักการ
และธรรมชาติของการจดั
การศึกษาปฐมวัยและ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการจัดประสบการณ ์

ส่งเสริมใหค้รเูข้ารับการ
อบรมและพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับหลักการจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็ก
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 

ครูขาดความเช่ียวชาญ
ในการจัดการเรียนการ
สอนในทักษะเฉพาะ
เกี่ยวกับปฐมวัย 

1. ส่งเสรมิให้ครูศึกษา
หาความรูเ้พิ่มเตมิเพื่อให้
เกิดความเชี่ยวชาญใน
เรื่องที่จัดประสบการณ์
มากขึ้น 
2. พัฒนาครูให้มีการเข้า
รับการอบรมพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. จัดหาผู้เชี่ยวชาญมา
ให้ความรู้ในการจดั
ประสบการณ ์
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ตัวบ่งชี้ที ่ จุดแข็ง จุดควรส่งเสริม จุดอ่อน จุดควรพัฒนา 
2.4 จัดสภาพ 
แวดล้อมและสื่อเพื่อ
การเรยีนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์
 
 

ครูสามารถจดัสภาพ 
แวดล้อมให้เกดิการเรียนรู้
ในการจัดประสบการณ์ให้
เด็กปฐมวัย 

ส่งเสริมครจูัด
สภาพแวดล้อมในการจดั
ประสบการณ์ให้เด็ก
ปฐมวัยคลอบคลุม
เหมาะสมกับเด็กและ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

1. มีสื่อและอาคาร
สถานท่ีไมเ่อื้อต่อต่อการ
จัดประสบการณส์ าหรบั
เด็กปฐมวัย   

1. จัดหาอาคารเรียนให้
เหมาะสมและเพยีงพอ
ส าหรับเด็กปฐมวยั 
2. อบรมพัฒนาครู
เกี่ยวกับการผลิตสื่อหรือ
การน าสื่อมาใช้ในการจัด
ประสบการณ์ส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
3. โรงเรียนจดัหาสื่อท่ี
เหมาะสมและเพยีงพอ
ต่อการจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

2.5 มีให้บริการสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อ
การเรยีนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์

มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้และ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์
 

ส่งเสริมการใช้สื่อ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ครูบางส่วนยังขาดทักษะ
การใช้สื่อเทคโนโลยีการ
น ามาสนับสนุนการจดั
ประสบการณ์ส าหรับ
เด็กปฐมวัยได้อย่างเต็มที ่

1. อบรมพัฒนาครูให้มี
ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อ
เทคโนโลย ี
2. ให้ครูได้ศึกษาหา
ความรู้พัฒนาตนเอง
เพิ่มเตมิเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลย ี

2.6 มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปดิโอกาส
ใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 
 

มีระบบการบริหาร
คุณภาพที่เปดิโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องอยู่เสมอ             
มีการจัดประชุม
แลกเปลีย่นความคดิเห็น
ร่วมกัน 

ผู้เกี่ยวข้องบางส่วนไม่ให้
ความสนใจในการ
บริหารคณุภาพ เช่น 
ผู้ปกครอง  ผู้น าชุมชน 

จัดการอบรมพัฒนา
ช้ีแจงให้เห็นความส าคญั
ในการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที ่ จุดแข็ง จุดควรส่งเสริม จุดอ่อน จุดควรพัฒนา 

3.1 จัดประสบการณ์
ที่ส่งเสรมิให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดลุเตม็
ศักยภาพ 
 

ครูมีการจัดท าแผนการจดั
ประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

พัฒนาแผนการจดั
ประสบการณ์ให้เด็กมี
พัฒนาการครบทุกด้าน
อย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสมกับพัฒนาการ
ของเด็กแต่ละคน 

การจัดประสบการณ์ของ
ครูบางกิจกรรมไม่
สามารถพัฒนาเด็กได้
ครบทุกด้านและไม่ตรง
ตามแผนการสอน 
บางกิจกรรมไมส่ามารถ
พัฒนาเด็กไดเ้ตม็
ศักยภาพเนื่องจากเด็ก
แต่ละคนมีสภาพความ
พร้อมและพัฒนาการที่
แตกต่างกัน 
 
 

พัฒนาการจัดกิจกรรม
ประสบการณ์ให้เด็กมี
พัฒนาการครบทุกด้าน
ตรงตรงตามแผนการ
สอน สอดคล้องกับ
บริบท เน้นให้เด็กมสี่วน
ร่วมในทุกกิจกรรมมาก
ที่สุด 
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ตัวบ่งชี้ที ่ จุดแข็ง จุดควรส่งเสริม จุดอ่อน จุดควรพัฒนา 
3.2 สรา้งโอกาสให้
เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบตัิอย่าง
มีความสุข 
 

1. ครูจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ใหเ้ด็กได้เล่นและ
ได้รับประสบการณ์ตรง
จากกิจกรรมที่ผูส้อนจัดให ้
2. ครูจัดสิ่งแวดล้อมในเกดิ
การเรยีนรู้ได้ตลอดเวลา 

ส่งเสริมให้เด็กไดเ้ล่น
อย่างเล่นอย่าง
สร้างสรรค์ มีของเล่นท่ี
ส่งเสริมพัฒนาการ จัด
สิ่งแวดล้อมในเกดิการ
เรียนรูไ้ดต้ลอดเวลา 

ยังมีเด็กบางส่วนท่ีเล่น
อย่างไม่สร้างสรรค ์

จัดหาและพัฒนาสื่อ
วิธีการสอนการจดั
ประสบการณ์ที่
หลากหลายให้เด็กมี
ความสนใจในการเรียนรู้
และการเล่นอยา่ง
สร้างสรรค ์

3.3 จัดบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 
 

1. ควรจัดการจดั
บรรยากาศการเรียนการ
สอนที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
2.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี
เหมาะ สอดคล้องกับ
พัฒนาการ ของเด็ก 

ส่งเสริมให้จัดการเรียน
การสอนที่มสีื่อและ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
เด็กมีการเรยีนรู้จากสื่อ
และเทคโนโลยี
เหมาะสมกับช่วงวัย 

สื่อของเล่นสื่อการเรยีนรู้
ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
เด็ก 
 

เลือกใช้สื่อให้เหมาะสม
กับพัฒนาการตามวัย
และสภาพความพร้อม
ของเด็กแต่ละคน 

3.4 ประเมิน
พัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผล
การประเมิน
พัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดั
ประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

1.มีการประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริงและน า
ผลการประเมินไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ ์
2.ครูใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมินพฒันาการของเด็ก
อย่างหลากหลาย และ
สรุปรายงานผลพัฒนาการ
ของเด็กใหผู้้ปกครองทราบ 

ส่งเสริมการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวยั
ตามสภาพจริงอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถน า
ข้อมูลที่ไดจ้ากการ
ประเมินมาพัฒนาและ
ส่งเสริมเด็กต่อไป 

- - 

 

2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดควรส่งเสริม จุดอ่อน จุดควรพัฒนา 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
1. มีความสามารถ
ในการอ่าน เขียน 
การสื่อสารและการ
คิดค านวณ 

 

1. ผู้เรียนระดับประถม
ศึกษามีความสามารถใน
ด้านการอ่าน ในวิชา
ภาษาไทยและวิชา
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับด ี
2. ผู้เรียนระดับประถม
ศึกษามีความสามารถด้าน
การใช้ภาษาไทยและการ
สื่อสารอยู่ในระดับด ี
3. ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นส่วน
ใหญ่มีความสามารถใน
การอ่านเขียนการสื่อสาร
และคิดค านวณอยู่ใน
ระดับด ี

1. จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านคล่องเขียน
คล่อง 
2. จัดกิจกรรมคิดเลขเร็ว
ตอนเช้าก่อนเข้าเรียน
ทุกวัน 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการ
อ่าน เขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณให้
ครอบคลมุกับสภาพ
ปัญหาของผู้เรียน 
4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เช่น ค่าย
วิชาการ 

1. ผู้เรียนมีปัญหาในดา้น
การเขียนในวิชา
ภาษาไทยและวิชา
ภาษาอังกฤษในเรื่องการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ การ
เขียนเรียงความ การ
เขียนย่อความ การเขียน
เรื่องตามจินตนาการ 
2. ผู้เรียนมีปัญหาในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
3. ผู้เรียนยังไมส่ามารถ
วิเคราะหโ์จทยส์มการ 
ตีความยังไม่ได ้
4. ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

1. ส่งบุคลากรเข้ารับ
การพัฒนา 
2. จัดกิจกรรม PLC 
ระหว่างครูที่จบเอก
คณิตศาสตร์และครูทีไ่ม่
จบเอกคณติศาสตร ์
3. ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู้ 
เช่น สอนโดยใช้สื่อ 
DLIT, DLTV, Youtube 
4. ขอความช่วยเหลือ
จากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรสีะเกษ (วิทยาลัย
พี่เลี้ยง) 
5. จัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะและ
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ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดควรส่งเสริม จุดอ่อน จุดควรพัฒนา 
5. สร้างแบบฝึกทักษะ
เพื่อส่งเสริมทักษะการ
อ่านเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณตาม
แนว PISA 

บางส่วนยังไม่มี
ความสามารถในการอ่าน
เขียนการสื่อสารและคิด
ค านวณ 

ความสามารถในการ
อ่านเขียน การสื่อสาร 
การคิดค านวณ เช่น 
การสอนซ่อมเสริม 
6. สร้างแบบฝึกทักษะ
ซ่อมเสริมผู้เรยีนโดย
การวิเคราะหผ์ู้เรยีน
รายบุคคล 

2. มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

 

ผู้เรยีนมีผลการทดสอบ 
O-NET ในสาระการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์สาระการ
วิเคราะห์และความน่าจะ
เป็น ผลคะแนนอยู่ใน
ระดับด ี
 
 
 

1. จัดกิจกรรมที่ส่งเรมิ
การคิดวิเคราะห์ และ
การแก้ปัญหา เช่น ค่าย
วิชาการ 
2. เชิญวิทยากรที่มี
ความสามารถเฉพาะทาง
มาเป็นวิทยากรในการ
สร้างเทคนิคและ
แรงจูงใจให้กับผู้เรียน 

1. การคิดวิเคราะห์อย่าง
มีวิจารณญาณ/
บทความ/ข้อความอยู่ใน
ระดับปรับปรุง 
2. ผู้เรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นส่วน
ใหญ่ยังไมม่ีความ 
สามารถในการคิด
วิเคราะห์ คดิอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น
และแก้ปัญหา 

1. จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะและ
ความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ คดิอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
2. สร้างแบบฝึกทักษะ
ซ่อมเสริมผู้เรยีนโดย
การวิเคราะหผ์ู้เรยีน
รายบุคคล 
 

3. มีความสามารถ 
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

 

1. ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการจัดท าเครื่องร่อนจน
ได้รับรางวัล 
2. ผู้เรียนทุกช้ันสามารถ
จัดท าโครงงานเพื่อ
แก้ปัญหาในโรงเรียนและ
ช้ันเรียนของตนเองได ้

จัดกิจกรรม/โครงการ
ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมของ
ผู้เรยีนตามความสนใจ
และความถนดัของ
ผู้เรยีน 

ผู้เรยีนบางส่วนยังไม่มี
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

จัดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมโดยใช้
โครงงานและบรูณาการ
กับกิจกรรมชุมนมุ 

4. มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 

ผู้เรยีนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
อยู่ในระดับด ี
 
 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิการ
เรียนรูโ้ดยบรูณาการการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และให้ผูเ้รียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

ผู้เรยีนบางส่วนใช้
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศในช่องทางที่
ไม่เหมาะสม 

1. โรงเรียนก าหนด
มาตรการในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
2. ปลูกฝังนิสัยและ
ค่านิยมที่ดีในการใช้
เครื่องมือสื่อสาร 

5. มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา 

 
 

1. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามหลักสตูร
สถานศึกษาอยู่ในระดับดี  
2. ผลการทดสอบ O-NET 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 
ในรายวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และ

1. จัดกิจกรรมเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใน 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
วิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 

1. ผลการทดสอบ 
O-NET  
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 
ในรายวิชาคณิตศาสตร์
ต่ ากว่าระดับประเทศ
เนื่องจากคร ู
ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มีไมเ่พียงพอต่อการจัด

1.อบรมพัฒนาครผูู้สอน
วิชาคณิตศาสตร ์
2.จัดกิจกรรม PLC 
ระหว่างครูที่จบเอก
คณิตศาสตร์และครูทีไ่ม่
จบเอกคณติศาสตร ์
3. ครูผู้สอนใช้สื่อ
เทคโนโลยีและพัฒนา



32 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดควรส่งเสริม จุดอ่อน จุดควรพัฒนา 
วิทยาศาสตร์สูงกว่า
ระดับประเทศ 
3. ผลการทดสอบ O-NET 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ในรายวิชาวิทยาศาสตรส์ูง
กว่าระดับประเทศ 

2.จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ทักษะกระบวนการด้าน
วิทยาศาสตร ์
3.จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่บูรณาการใน
ทุกกลุ่มสาระ  

กิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง
ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 
2. ผลการทดสอบ  
O-NET ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 ในรายวิชา
ภาษาไทยภาษาอังกฤษ 
และคณิตศาสตร์ ต่ ากว่า
ระดับประเทศ 

นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน 
4. สร้างภาคีเครือข่าย
ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียน 

6. มีความรู้  ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 

 

ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้ผา่น
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
อย่างหลากหลาย เช่น 
โครงการเลี้ยงไกไ่ข่ เลี้ยง
กบ เลี้ยงปลาในกระชัง 
การท าแปลงนาสาธิต การ
ทอผ้า เป็นต้น 
 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้และทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพอย่าง
หลากหลาย 
2. ฝึกฝนให้นักเรยีนรัก
งาน สู้งาน ท างานจน
ส าเรจ็ 
3. ฝึกฝนอบรมทั้งใน
หลักสตูรและนอก
หลักสตูรใหผู้้เรยีนมี
ทักษะในการท างาน 
4. สนับสนุนให้ผูเ้รียนที่
ส าเรจ็หลักสูตรชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี
อาชีพมีงานท าจน
สามารถเลีย้งตนเองและ
ครอบครัวได ้

1. ผู้เรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาบางส่วน
ขาดทักษะพื้นฐานอาชีพ 
2 .ผู้เรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
บางส่วนขาดความรู้
ทักษะและเจตคติทีด่ีต่อ
งานอาชีพ 
 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริม
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับอาชีพ 
2. จัดแหล่งเรยีนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้งานอาชีพ
ที่หลากหลาย 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริม
และแนะแนวงานอาชีพ 
4. บูรณาการหลักสูตร
งานอาชีพกับกิจกรรม
การเรยีนรู้ในช้ันเรียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 
1. การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
2. ผู้เรียนไดร้ับการ
ส่งเสริมคณุลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามแนวทาง
โรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) 
 

1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะและค่านยิม
ที่ดี เช่น มีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มี
คุณธรรม และเป็น
พลเมืองที่ด ี
2. จัดโครงการจิตอาสา 
“คนดีศรีจันลม”  
3. ใช้กิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะและค่านยิม
ที่ดีตามแนว 
ทางโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษา 

1. ผู้เรียนบางส่วนมี
คุณลักษณะและค่านยิม
ที่ดีต่ ากว่าระดับท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
2. ผู้เรียนบางส่วนยังขาด
ระเบียบวินยัและจิต
อาสา 

1. จัดกิจกรรมที่ช่วย
พัฒนาคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีให้แก่ผู้เรยีน 
เช่น ค่ายคุณธรรม 
2. ก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานและจัดท า
แบบบันทึกการตรวจ
กิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 
3. เสริมแรงด้วยการให้
รางวัล เกียรติบัตร ยก
ย่องเชิดชูเกียรต ิ
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ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดควรส่งเสริม จุดอ่อน จุดควรพัฒนา 
2. ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

ผู้เรยีนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
เช่น การแต่งกายด้วยชุด
พื้นเมือง  การเล่นดนตรี
และการละเล่นพ้ืนเมือง 
(ร ามะม็วด) การร่วม
ประเพณีแซนโฎนตาเพื่อ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

1. จัดกิจกรรม 
บูรณาการจัดการเรียน
การสอนด้วยโครงงานท่ี
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
คนในท้องถิ่น  
2. จัดหาวิทยากรท้องถิ่น 
ปราชญ์ชาวบ้านมาให้
ความรู้ในการจดัการ
เรียนการสอน 

- -  

3. การยอมรับท่ีจะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

 

1. ผู้เรียนปฏิบัตติาม
ข้อตกลงของห้องเรียนและ
กฎระเบียบของโรงเรียน 
2. ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาท
ในสถานศึกษา 
3. ผู้เรียนช่วยเหลือ
กิจกรรมต่าง ๆที่โรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น 
4. ผู้เรียนมีเอกลักษณ์ใน
ท้องถิ่นไม่มีความแตกต่าง
ในชาติพันธ์ุสามารถอยู่
ร่วมกันได้ มีการปรับตัว
เข้ากับวิถีชีวิตของชุมชน 

1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ท ากจิกรรม
ร่วมกัน เช่น กิจกรรมใน
วันส าคัญต่าง ๆ 
2. จัดกิจกรรมบูรณาการ
การเรยีนรู้เกี่ยวกับการ
ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลายในช้ันเรียน 
 

- - 

4. สุขภาวะทาง
ร่างกาย และจติ
สังคม 
 

ผู้เรยีนส่วนใหญม่ีสุขภาวะ
ทางร่างกาย และจติสังคม
ที่ด ี
 

1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคมตามความ
สนใจและความถนัดของ
ผู้เรยีน 
2. จัดหาอุปกรณแ์ละ
สถานท่ีที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจติสังคม 

1. ผู้เรียนบางส่วนยังมี
ภาวะทุพโภชนาการ เช่น 
อ้วนและผอมเกินไป 
2. มีเด็กพิการดา้น
ร่างกายและสตปิัญญา
เรียนร่วมกับผูเ้รียนปกติ 

1. ส่งเสรมิให้ผู้เรียน
ได้รับการเรียนรูต้าม
ศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 
2. จัดท าแผนการเรียนรู้
เฉพาะบุคคล (IEP) 
3. จัดท าอาหารกลาง
วันท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการและเพียงพอ 
4. ก ากับ ดูแลการดืม่
อาหารเสริมนมอย่าง
เข้มงวด 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ออกก าลัง
กายอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดควรส่งเสริม จุดอ่อน จุดควรพัฒนา 

2.1 มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษา 
ก าหนดชัดเจน 

โรงเรียนมีการก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน 

น้อมน าแนวพระราชด าริ
พระปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุย
เดช บรมนารถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 และพระบรม
ราโชบายดา้นการศึกษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์บดินทร
เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 
มาใช้ในกระบวนการ
บริหารและจดัการ 

- - 

2.2 มีระบบบริหาร
จัดการคณุภาพของ
สถานศึกษา 

 

1. โรงเรียนมโีครงสร้าง
และมีการแบ่งระบบการ
บริหารจดัการอยา่งชัดเจน 
2.ผู้บริหารมีความรู้
ความสามารถในการ
บริหารจดัการ 

ส่งเสริมการบริหารจัด
การศึกษาตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ด ี

- - 

2.3 ด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรยีนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนา
คุณภาพตามหลักสตูรทุก
คน 

จัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

- - 

2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ครูและบุคลากรได้รับการ
อบรมและพัฒนาทาง
วิชาชีพในด้านต่างๆทุกคน 

ส่งเสริมครูและบคุลากรให้
ได้รับการอบรมและพัฒนา
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

- - 

2.5 จัดสภาพแวด 
ล้อมทางกายภาพ 
และสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนมีห้องเรยีนและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน 

1.จัดท าแหล่งเรียนรูต้่างๆ
ให้อยู่ทั่วทั้งบริเวณ
โรงเรียน 

จ านวนผู้เรียนใช้แหล่ง
เรียนรูต้่างๆอยู่ใน
ปริมาณน้อย 

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้
แหล่งเรียนรู้ต่างๆในการ
แสวงหาความรูเ้พิ่มมาก
ขึ้น 

2.5 จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู ้
 
 

1. ระบบอินเตอรเ์น็ต
ครอบคลมุบริเวณโรงเรียน 
2. มีคอมพิวเตอร์ทุก
ห้องเรียน 
3. มีห้องและระบบ
ถ่ายทอดโทรทัศน์
ครอบคลมุทุกห้องเรียน 

1. จัดหาเครื่องรับ
สัญญาณอินเตอร์เนต็ที่มี
ความเสถยีรทุกห้อง 
2. ส่งเสรมิให้ครูใช้สื่อการ
สอนจากอินเตอรเ์น็ตมาก
ขึ้น 
 

1. สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ไม่เสถียรไม่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
2. ครูบางคนใช้
คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนต็ยังไม่คล่อง 

1. จัดหาผู้ให้บริการ
สัญญาณอินเตอร์เนต็
ความเร็วสูง 
2. อบรมให้ความรู้แก่ครู
เกี่ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนต็ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที ่ จุดแข็ง จุดควรส่งเสริม จุดอ่อน จุดควรพัฒนา 

3.1 จัดการเรยีนผ่าน
กระบวนการคดิและ
ปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้ผา่น
กระบวนการคดิและ
ปฏิบัติจริง 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
น าไปประยุกต ์
ใช้ในชีวิตจริงได้ 

- - 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการ
เรียนรู ้

 

ผู้เรยีนสามารถใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ในการ
แสวงหาความรู ้
 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ในการ
แสวงหาความรูม้ากขึ้น 
 

ผู้เรยีนบางคนใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในทางที่ไม่สร้างสรรค์
และไม่เกิดประโยชน์ต่อ
การเรยีนรู ้
 

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้
ในการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่สร้างสรรค์
และเกดิประโยชน์ต่อ
การเรยีนรู ้
2. ส่งเสรมิการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการแสวงหา
ความรู้มากขึ้น 

3.3 มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิง
บวก 

 

ครูมีการจัดมมุการ
เรียนรู้ในช้ันเรียน 

ส่งเสริมการจัดมมุการ
เรียนรู้ในช้ันเรียนให้
หลากหลาย ต่อเนื่องและ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

- - 

3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
 

ครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียนได ้
 
 

1.ส่งเสรมิการพัฒนา
ผู้เรยีนโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียนเป็นส าคญั 
2.จัดกระบวนการ 
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความ
หลากหลาย 

ผู้เรยีนบางคนไม่
ตอบสนองต่อการพัฒนา 

จัดกระบวนการพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีความ
หลากหลายและค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

3.5 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมลู
สะท้อนกับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

1.ครูมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมลูเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรยีนรู้อยู่
เสมอ 
2.ครูมีการ PLC อยู่
เสมอ 

ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลที่
ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูม้าพัฒนาและ
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม 

- - 

 

3. ประเด็นที่ควรพัฒนา (จุดอ่อน) เรียงตามล าดับการเร่งพัฒนา 
3.1 อาคารเรียนสถานที่ไม่เอ้ือต่อต่อการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย  
3.2 เด็กบางส่วนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเช่นทักษะการคิดรวบยอด ทักษะทางภาษา  

ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
3.3 บุคลากรบางส่วนขาดทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีการน ามาสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับ 

เด็กปฐมวัยได้เต็มที่ 
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3.4 ผลการทดสอบ O-NET ป ี2560 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ต่ ากว่า 
ระดับประเทศเนื่องจากครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

3.5 ผลการทดสอบ O-NET ป ี2560 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ 
คณิตศาสตร์  ต่ ากว่าระดับประเทศเนื่องจากผู้เรียนในส่วนใหญ่ยังไม่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
       3.6 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาบางส่วนขาดทักษะอาชีพและทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 
       3.7 มีเด็กพิการด้านร่างกายและสติปัญญาเรียนร่วมกับผู้เรียนปกติ 

     3.8 ผู้เรียนบางส่วนน าสื่อเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ไม่สร้างสรรค์ 
       3.9 ผู้เรียนมีปัญหาในด้านการเขียนในวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษในเรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การ
เขียนเรียงความ การเขียนย่อความ การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
       3.10 ผู้เรียนบางส่วนยังไม่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

4. ประเด็นที่ควรพัฒนาส่งเสริมต่อยอด (จุดแข็ง) เรียงตามล าดับ 
 4.1 มีครูที่สอนในระดับชั้นปฐมวัยครบทุกชั้นเรียน 
 4.2 ครูมีความเข้าใจหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด

ประสบการณ์ 
 4.3 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 4.4 ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการ 

ของเด็ก 
 4.5 ผลการทดสอบ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์สูง
กว่าระดับประเทศ  

 4.6 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น การแต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมือง  การเล่นดนตรีและ
การละเล่นพื้นเมือง (ร ามะม็วด) การร่วมประเพณีแซนโฎนตาเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 4.7 ผู้เรียนมีเอกลักษณ์ในท้องถิ่นไม่มีความแตกต่างในชาติพันธุ์  สามารถอยู่ร่วมกันได้  มีการปรับตัวเข้ากับวิถี
ชีวิตของชุมชน 
 4.8 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) 
 4.9 ระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมบริเวณโรงเรียน  
 4.10 โรงเรียนมีห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 

5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
   5.1 ปัจจัยท่ีเป็นโอกาส  
 5.1.1  โรงเรียนเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการในพระราชด าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9 
 5.1.2  ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเข้มแข็งส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา   
 5.1.3  รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) การศึกษาเพ่ือการมีงานท า   



37 

 5.1.4  โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาส่งผลให้
โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้ทั่วถึงและมีคุณภาพ  
 5.1.5  สังคมไทยโดยภาพรวมเป็นสังคมเกษตรสามารถขยายผลการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   5.2 ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค  
 5.2.1 โรงเรียนเอกชนมีการจัดสวัสดิการในการจัดการศึกษาส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน
เอกชนเป็นจ านวนมากหรือผู้ปกครองมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานไปเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนเนื่องจากมีสวัสดิการรถ
รับส่ง  
 5.2.2 สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ครอบครัวที่แตกแยก พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างใกล้ชิดท าให้ลูกมี
ปัญหาด้านพฤติกรรม ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนเสี่ยงต่อการออกกลางคัน 
 5.2.3 สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ พฤติกรรมของผู้ปกครองบางส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อผู้เรียนเกิด
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเข้าไปมั่วสุม และมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 5.2.4 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ประกอบอาชีพรับจ้าง  ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน  
ขาดอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียน  ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน 
 5.2.5 นโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงบ่อย  ท าให้การด าเนินงานต้องเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาดความต่อเนื่องใน
การพัฒนา 
 

6. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
   6.1 ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็ง 
 6.1.1 โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดพร้อมจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ /สมรรถนะ 
 6.1.2 โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน ท าให้การท างานบรรลุเป้าหมายอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 6.1.3 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า วฒันธรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการบริหาร
จัดการ 
 6.1.4 ผู้เรียนมีเอกลักษณ์ในท้องถิ่นไม่มีความแตกต่างในชาติพันธุ์ สามารถอยู่ร่วมกันได้  มีการปรับตัวเข้ากับวิถี
ชีวิตของชุมชน 
 6.1.5 บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ 
   6.2 ปัจจัยท่ีเป็นจุดอ่อน 

 6.2.1. บุคลากรรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไป ส่งผลให้เวลาในการเตรียมการสอนน้อย 
 6.2.2  ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 6.2.3  โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน 
 6.2.4  การขาดแคลนครูที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เช่น ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ 
ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนได้ 
 6.2.5 โสตทัศนูปกรณ์ยังไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง 
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 สรุปผลการวิเคราะห์ประเมินสถานภาพของโรงเรียน มีปัจจัยภายนอกที่เอ้ือและภายในเป็นจุดแข็ง คือปัจจัย
ภายนอกให้การสนับสนุน ส่วนปัจจัยภายในดีมีประสิทธิภาพมีการให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการท างาน ปรากฏผลของ
กราฟรูปไข่ อยู่ในจุด Stars  แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ยังล้ าเข้าไปในส่วนของ Question Marks /Cash Cows 
และ Dogs  ซึ่งแสดงว่าปัจจัยบางอย่างที่มีปัญหาเป็นอุปสรรคและจุดอ่อนอยู่ แต่ก็ยังเป็นส่วนน้อย  
  โรงเรียนบ้านจันลมต้องรักษาสถานภาพไว้ และต้องพลิกวิกฤตที่เป็นอุปสรรคให้กลับกลายเป็นโอกาส ก าจัด
หรือลดจุดอ่อนที่ยังคงมีอยู่ให้หมดไป    

 
 
 
 

 


