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ส่วนที่  2 
สถานภาพของโรงเรียน 

 

สถานภาพของโรงเรียน 
 2.1 แนวทางการจัดการศึกษา  
 2.1.1 สนับสนุนส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงโดยมีครู 
ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม 
 2.1.2 มุ่งส่งเสริมให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.1.3 มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยจัดให้มีดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพการ
จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกช่วงชั้น 
 2.1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพ่ือนำไปจัดทำรายวิชาพ้ืนฐานหรือ
รายวิชาเพ่ิมเติม 
 2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา แหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อย่างหลากหลายให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 2.1.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.1.7 พัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 2.1.8 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรอ่ืน ๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการแนะแนวและ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 2.1.9 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 2.1.10 ประสานงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
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 2.2 มาตรฐานการจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาชาติ 20 ปี 
6 ยุทธศาสตร์ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2561 
กระทรวงศึกษาธิการ (3 มาตรฐาน) 

มาตรฐานเพื่อประเมินคุณภาพภายใน  
สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการผลิตและพัฒนา
กำลังคนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
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ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาชาติ 20 ปี 
6 ยุทธศาสตร์ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2561 
กระทรวงศึกษาธิการ (3 มาตรฐาน) 

มาตรฐานเพื่อประเมินคุณภาพภายใน  
สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ   

 และความหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  5) การมีทักษะการดำรงชีวิตในกรอบสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่นสำหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
                     5.1) กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย 
  5.2) กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
  5.3) กิจกรรมหลักโภชนาการ 
  5.4) กิจกรรมหลักไตรรงค์ 
  5.5) กิจกรรมสร้างเสริมภาวะผู้นำ 
  5.6) กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  5.7) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น 
  5.8) กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง

ไทย 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
5) การมีทักษะการดำรงชีวิตในกรอบสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นสำหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
  5.1) กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย 
  5.2) กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
  5.3) กิจกรรมหลักโภชนาการ 
  5.4) กิจกรรมหลักไตรรงค์ 
  5.5) กิจกรรมสร้างเสริมภาวะผู้นำ 
  5.6) กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
  5.7) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น 
  5.8) กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
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ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาชาติ 20 ปี 
6 ยุทธศาสตร์ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2561 
กระทรวงศึกษาธิการ (3 มาตรฐาน) 

มาตรฐานเพื่อประเมินคุณภาพภายใน  
สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ   

วิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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 2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 4  
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน    
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี 10.00 9.49 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 10.00 9.15 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3  ประสทิธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 10.00 8.54 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4  ประสทิธิภาพของการบริหารจัดการและพฒันาสถานศึกษา 10.00 8.71 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสงักัด 20.00 6.39 ปรับปรุง 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งชีท้ี่ 9  ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน/วิสัยทศัน์   5.00 5.00 ดีมาก 
พันธกิจ และวัตถปุระสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา    
ตัวบ่งชีท้ี่ 10  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลักษณ์ 5.00 5.00 ดีมาก 
ของสถานศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานสง่เสริม    
ตัวบ่งชีท้ี่ 11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท้ี่ 7  ประสทิธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานสง่เสริม    
ตัวบ่งชีท้ี่ 12  ผลการสง่เสริมพัฒนาสานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  5.00 5.00 ดีมาก 
รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

   

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท้ี่ 6  ประสทิธิผลของการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท้ี่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสงักัด 5.00 4.76 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 80.84 ดี 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
1.1 ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน โดยสถานศึกษาควรจัด

กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข บูรณาการทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีบันทึกการอ่านอย่างเป็นระบบ มีการเขียนวิจารณ์ผลงานหรือตัวละครและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
สถานศึกษาได้ดำเนินการอยู่แล้วให้มีความเข้มข้นเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

1.2 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้คิดเป็น ทำเป็นเพ่ิมขึ้น โดยสถานศึกษาควรจัดกิจกรรม
โครงงานแผนผังความคิด บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีผลงาน ชิ้นงาน จากการคิดสร้างสรรค์
เพ่ิมข้ึน และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาได้ดำเนินการอยู่แล้วให้มีความเข้มข้นเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

1.3 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
สถานศึกษาควรมีการประเมินระหว่างเรียนอย่างจริงจัง การประเมินหลังเรียนใช้ข้อมูลปรับแก้ แก้ปัญหา
ผู้เรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง การประสานผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจั ง ต่อเนื่องทุกชั้นเรียน ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.4 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีอยู่แล้ว สถานศึกษาควรส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านสุนทรียภาพเพ่ือการดำรงรักษาคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ทั้งในและนอกสถานศึกษา และจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออก สืบทอดศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือแสดงในงานต่างๆ เช่น 
วันลอยกระทง วันสารทเดือนสิบ วันเด็กแห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ เป็นต้น 

1.5 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ดีอยู่แล้ว 
เพ่ือเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มเพ่ือ
ช่วยเหลือ หรือบำเพ็ญประโยชน์ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส
ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา กิจกรรมที่เน้นการดำรงชีวิตหรือให้ความรู้ แนวทางในการแก้ปัญหา
ชีวิตของผู้เรียนประจำ และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาได้ดำเนินการอยู่แล้วให้มีความเข้มข้นเพ่ิมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

1.6 สถานศึกษาควรธำรงรักษาผลการดำเนินในการพัฒนาสถานศึกษาตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของผู้เรียนในด้าน “การ
มีวินัยและจิตอาสา” ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามผล พฤติกรรม
ผู้เรียนที่เกิดขึ้น หลังจากผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ต่อไป 

1.7 สถานศึกษาควรธำรงรักษาผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษาด้าน “การเป็นแหล่งเรียนรู้ ศู่อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีการ
ประสานงานและระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง ให้มีผลงานเชิงประจักษ์ ทั้งผลงาน
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ของผู้เรียนและการขยายผลสู่ชุมชนที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและ
องค์กรภายนอกทราบอย่างกว้างขวาง 

1.8 สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการพิเศษส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพดี
อยู่แล้วจึงควรดำรงรักษาคุณภาพดังกล่าวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการพิเศษให้ต่อเนื่องทุกปี ให้ชุมชน องค์กรต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนของการดำเนินงาน เช่นการกำหนดโครงการ การวางแผน การดำเนินงาน เป็นต้น เพ่ือพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศต่อไป 
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

2.1 สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาที่ดีอยู่แล้ว เพ่ือเป็น
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้แสดงบทบาท
หน้าที่ตามที่ระบุไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ให้มีประสิทธิภาพ 

2.2 สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาสถานศึกษาให้สูงขึ้น โดย
สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมในการเตรียมความพร้อม ปูพ้ืนฐานทางการเรียนให้กับผู้เรียนตอนเริ่มเข้า
เรียนใหม่ๆ ให้มีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอน โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกคน เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ครูมีประสิทธิผลในการจัดกาเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว เพ่ือเป็น
การดำรงรักษาประสิทธิภาพดังกล่าวและพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ สถานศึกษาควรนำผลการพัฒนาครู 
ผลการปกระเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครู และผลการประเมิน
แบบวัด แบบทดสอบของครูทุกคนมาพัฒนาครูแต่ละคนอย่าเป็นระบบและต่อเนื่อง ครูควรมีการวิเคราะห์
ผลการประเมินและนำมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน เช่น 
มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง และมีการสอนเสริมผู้เรียนที่มีความบกพรองทางการ
เรียนรู้ 
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นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้การประกอบอาชีพในชุมชน เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงปลา การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงไก่    
การปลูกปาล์มน้ำมัน สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สวนป่าสมุนไพร เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ดำรงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการดำเนินงานส่งผลให้สถานศึกษาได้รับโล่ประกาศเกียรติ
คุณยุวเกษตรดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 2.4 ผลการวิเคราะห์การประเมินตนเองของโรงเรียน (SWOT)  
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส 

(Opportunities) 
อุปสรรค 

(Threats) 
ปัจจัยด้านสังคม-วัฒนธรรม  
(Socio-Cultural factors: S) 

1. โรงเรียนตั้ งอยู่ ใน เขต เทศบาลและใกล้
หน่วยงานราชการทำให้เอ้ือต่อการประสานงาน 

2. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
มีการให้การช่วยเหลือ บริการตามความเหมาะสม มี
ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
อย่างสม่ำเสมอ 

3. ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม ประเพณี มี
ความหลากหลาย 

4. มีการจัดหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น ชุมชน 

5. มูลนิธิ  เครือข่ายชุมชน สมาคมศิษย์ เก่า 
หน่วยงาน กลุ่มสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย องค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เป็นเครือข่ายความร่วมมือที่
เข้มแข็งและหลากหลาย 

 
1. พ้ืนที่การให้บริการมีความห่างไกล บ้างก็อยู่

ในถิ่นทุรกันดาร ทำให้การติดต่อประสานงานกับ
ผู้ปกครองไม่สะดวก เกิดความ ล่าช้า 

2. ผู้ปกครองมีการย้ายที่อยู่ เนื่องจากการ
ประกอบอาชีพ นักเรียนจึงต้องย้ายสถานศึกษา 
ทำให้นักเรียนได้รับการศึกษาท่ีไม่ต่อเนื่อง 

3. ความจำเป็นในการให้บริการแก่หน่วยงาน
ราชการ องค์กร และชุมชน มีผลกระทบต่อการ
เรียนของนักเรียน  

4. นักเรียนมีข้อจำกัดในการเข้าร่วมกับสังคม
น้อยด้วยบริบทของโรงเรียนประจำ 

5. การประกอบอาชีพในชุมชนพ้ืนที่ ใกล้
โรงเรียนที่มีความเสี่ยงต่อพฤติกรรมของนักเรียน 
ส่งผลต่อการควบคุมดูแลนักเรียนประจำให้อยู่ใน
กฎระเบียบของโรงเรียน เช่น นักเรียนหนีออกนอก
บริเวณโรงเรียนเพื่อไปเล่นเกมส์ ปัญหายาเสพติด 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
(Technological Factors: T) 

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนการสอน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครู
และนักเรียน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการในโรงเรียนทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
 

1. การสนับสนุนงบประมาณในการดูแล 
ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ไม่เพียงพอ  

2. ความเจริญก้าวหน้าด้านสื่อเทคโนโลยีทำให้
นักเรียนเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารท่ีไม่เหมาะสม 
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โอกาส 
(Opportunities) 

อุปสรรค 
(Threats) 

      2. ทุกภาคส่วนมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
และทั่วถึง นำ ICT ท่ีเหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน เช่นการเรียนทางไกล เรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้ส่ือการสอน ICT และนวัตกรรมและ
งานวิจัยในการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
(Economic factors : E) 

1. โรงเรียนได้น้อมนำ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียน 
และสถานศึกษา 

2. ชุมชนพร้อมสนับสนุนและมีส่วนร่วมระดม
ทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียน 

3. การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจหลากหลาย
รูปแบบ สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และทางเลือกใน
การคิดริเริ่ม สร้างอาชีพของนักเรียนมากขึ้น 

 
 

1. ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำในปัจจุบันส่งผลให้
ค่าครองชีพสูงขึ้นผู้ปกครอง มีรายได้น้อยลง ต้อง
ทำงานมากข้ึน ไม่ค่อยมีเวลามาเยี่ยมนักเรียน 

2. ภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการจัดสรร
งบประมาณภาครัฐและการระดมทุนของท้องถิ่น/
เอกชนลดน้อยลงทำให้ ไม่สามารถสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนได้เท่าท่ีควร 

ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย  
(Political and legal factors : P) 

1. นโยบายการปฏิรูปการศึกษาทำให้นักเรียน
ด้อยโอกาสมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ ให้ความสำคัญการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน 

2. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความเป็นเลิศ ตอบสนองความถนัดและศักยภาพ 

 
 

1. สถานการณท์างด้านการเมืองปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบด้านการศึกษาระดับสูง
บ่อย ทำให้ เกิดผลกระทบต่อการบริหารทาง
การศึกษา 

2. นโยบายด้านการศึกษาระดับชาติไม่ชัดเจน
เปลี่ยนแปลงไปตามการเมืองไม่สามารถดำเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

ด้านโครงสร้าง / นโยบายของโรงเรียน 
( Structure and Policy : S1 ) 

1. มีการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย เอกลักษณ์ 
การจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน บริหาร
แบบ SBM กระจายอำนาจ พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

2. โรงเรียนดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรที่หลากหลาย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงประสบ
ผลสำเร็จในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 

5. มีส่วนร่วมกับองค์กรอ่ืน เช่น การเข้าร่วม
กิจกรรม จาก สพป. สพม. 

 
 
1. ขาดการปรับปรุงหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร 

บูรณาการน้อย และไม่สอดคล้องกับโรงเรียนภายนอก 
ส่งผลต่อการย้ายของนักเรียน 

2. ผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และการดูแลนักเรียน 

3. ขาดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนา
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้ ขยายผลสู่
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม (สมศ.) 

การให้บริการและคุณลักษณะผู้เรียน  
(Service and Products : s2 ) 

1. มีทักษะการดำรงชีวิต 
2. มีทักษะอาชีพที่หลากหลายตามความ

ต้องการของผู้เรียน 
3. มีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย 
4. มีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น จัด

กิจกรรมและการวัดผลตามหลักสูตร 
5. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ แหล่ง

เรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีหลากหลาย เช่น
ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้จริง 

 
 

1. การจัดการเรียนการสอนอาชีพทุกอาชีพใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยังขาดหลักสูตรรองรับ 

2. ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 

 

ปัจจัยด้านบุคลากร ( Man ) M : 1 
1. บุคลากรครูได้ทำการสอนตรงตามวิชาเอก 

และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือให้

ความช่วยเหลือนักเรียนในความดูแลได้ถูกต้องตาม  

 
1. ขาดทักษะทางด้าน ICT มาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 
2. ขาดการวิเคราะห์ผลการประเมินและนำมาใช้

ในการปรับปรุงการสอน  
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จุดแข็ง 
(Strengths) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

กระบวนการ 
      3. ครูมีการผลิตสื่อการสอนให้แก่นักเรียน 
สามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4. บุคลากรส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในโรงเรียน เกิด
ผลดีในด้านความรัก ความสามัคคี ทำงานร่วมกัน
ฉันท์พ่ีน้อง 

3. ควรมีการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่อ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได้ (สมศ.) 

4. ขาดการบูรณาการการฝึกกระบวนการคิดใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (สมศ.) 

5. บุคลากรที่เข้ารับการอบรม พัฒนา ขาดการ
ขยายผลทางความคิด ความรู้ 

6. ครูมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากการสอนมาก 
เช่น งานสำนักงาน งานกิจกรรมภายนอก
สถานศึกษา 

ปัจจัยด้านการเงิน ( Money ) M : 2 
1. โรงเรียนมีความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงิน

สามารถใช้ในให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. โรงเรียนได้รับการระดมทุนจากองค์กร

ต่างๆ อยู่สม่ำเสมอทำให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารการเงิน 

 
1. กระบวนการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณ

บางครั้งล่าช้า ส่งผลทำให้เกิดปัญหาในการบริหาร 
2. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในบางหมวดไม่

สัมพันธ์กับสภาพจริง 

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ( Material ) M : 3 
1. มีความเพียงพอในด้านแหล่งเรียนรู้  สื่อ 

วัสดุ อาคาร สถานที่ เพ่ือให้บริการอย่างท่ัวถึง 

 
1. ขาดสถานที่ / ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอนที่

ทำการผลิต 
2. ขาดความตระหนักในการประหยัดการใช้วัสดุ 

อุปกรณ์ ให้เกิดความคุ้มค่า 
ด้านการบริหารจัดการ  ( Management ) M : 4 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ มีส่วนร่วมที่สำคัญในการดำเนินงาน / 
กิจกรรม ของโรงเรียน 

2. มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน บริหาร
แบบ SBM กระจายอำนาจ 

3. การบริหารมีการดำเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ให้ครูมีส่วนร่วม 

4. มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

 
1. ครูมีการโยกย้ายบ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่อง 

และต้องพัฒนาคนใหม่ทดแทน 
2. การบริหารงานบุคคลไม่ตรงกับความสามารถ 
3. ผู้ บ ริ ห ารมี ก าร โยกย้ าย  ท ำให้ น โยบ าย

เปลี่ยนแปลง ไม่ต่อเนื่อง 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมน้อย

กว่าเกณฑ ์
5. แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนขาดการสรุปเป็น

ร้อยละ รายงานไม่เป็นปัจจุบัน 
6. Website โรงเรียนขาดการอัพเดตข้อมูล / 

ขาดการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ 
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สรุปสถานภาพของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (External Environment ) 

 
ด้านสังคม/วัฒนธรรม ( Social – Cultural Factor ) 

โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลและใกล้หน่วยงานราชการทำให้ง่ายต่อการประสานงาน อีกทั้งโรงเรียนยังมี
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน มีการช่วยเหลือ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม และให้บริการตามความเหมาะสม
อย่างสม่ำเสมอ มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม ประเพณีอย่างหลากหลาย ทำให้เกิดการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
แบบบูรณาการที่สอดคล้องกับชุมชน ท้องถิ่น โดยมีมูลนิธิ เครือข่ายชุมชน สมาคมศิษย์เก่า หน่วยงาน กลุ่ม
สถานศึกษา ภาคีเครือข่าย องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและหลากหลาย 

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค พ้ืนที่ให้บริการของโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายกว้างครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดตรัง บางครั้งไม่สะดวกต่อการติดต่อประสานงาน ประกอบกับการย้ายที่อยู่ของผู้ปกครองเนื่องจากการ
ประกอบอาชีพที่ไม่แน่นอน การมีส่วนร่วมของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ในด้านการศึกษายังมีค่อนข้างน้อย    
เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบพิเศษโดยเน้นนักเรียนกลุ่มเป้าหมายซึ่งไม่ใช่นักเรียนที่อยู่ในชุมชน
ใกล้เคียงทั้งหมด นักเรียนมีข้อจำกัดในการเข้าร่วมสังคมน้อยด้วยบริบทของโรงเรียนประจำ การให้บริการแก่
ชุมชน หน่วยงานราชการ องค์กร ในด้านอาคาร สถานที่ มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน การประกอบ
อาชีพในชุมชนพ้ืนที่ใกล้โรงเรียนมีความเสี่ยงต่อพฤติกรรมของนักเรียน ส่งผลต่อการควบคุมดู แลนักเรียน
ประจำให้อยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน เช่นนักเรียนหนีออกนอกบริเวณโรงเรียนเพ่ือไปเล่นเกม ปัญหายาเสพ
ติด เป็นต้น 
 
ด้านเทคโนโลยี ( Technological  Factor )   

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครูและ
นักเรียน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในโรงเรียนทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยทุก
ภาคส่วนมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง มีการนำ ICT ที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน เช่นการเรียนทางไกล เรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้สื่อการสอน ICT และนวัตกรรมและ
งานวิจัยในการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพร้อม เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ความเจริญก้าวหน้าด้านสื่อเทคโนโลยีทำให้นักเรียนเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารที่ไม่
เหมาะสม อีกท้ังการสนับสนุนงบประมาณในการดูแล ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ไม่เพียงพอ  

 
ด้านเศรษฐกิจ ( Economic Factor ) 

การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบ สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และทางเลือกในการคิด
ริเริ่ม สร้างอาชีพของนักเรียนมากขึ้น โรงเรียนได้น้อมนำ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียน และสถานศึกษา ซึ่งชุมชนพร้อมสนับสนุนและมีส่วนร่วมระดมทรัพยากร
ในการพัฒนาโรงเรียน 
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ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ผู้ปกครองมีรายได้น้อยแต่ค่าครองชีพสูงขึน้ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ในโรงเรียน และภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณภาครัฐและการระดมทุนของ
ท้องถิ่น/เอกชนลดน้อยลง 

 
 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors : P) 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาทำให้นักเรียนด้อยโอกาสมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตาม

ศักยภาพ ให้ความสำคัญการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน  ทำให้เด็กด้อยโอกาสได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ ตอบสนองความถนัดและศักยภาพ 

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค  สถานภาพทางด้านการเมืองปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบด้าน
การศึกษาระดับสูงบ่อย ทำให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารทางการศึกษา นโยบายด้านการศึกษาระดับชาติไม่
ชัดเจนเปลี่ยนแปลงไปตามการเมืองไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

 
▪ ด้านโครงสร้างและนโยบายโรงเรียน (Structure and Policy ) 
จุดแข็ง โรงเรียนมีการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย เอกลักษณ์ การจัดโครงสร้างการบริหารงานที่

ชัดเจน บริหารแบบ SBM กระจายอำนาจ พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงประสบผลสำเร็จในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
และมีส่วนร่วมกับองค์กรอื่น เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม จาก สพป. สพม. 

จุดอ่อน โรงเรียนขาดการปรับปรุงหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร บูรณาการน้อย และไม่สอดคล้องกับ
โรงเรียนภายนอก ส่งผลต่อการย้ายของนักเรียน ขาดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนาสถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้ ขยายผลสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม (สมศ.) ผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และการดูแลนักเรียน 

 
▪ ด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service  and Products) 
จุดแข็ง นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพที่

หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนจากสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ที่หลากหลาย เช่นห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้จริง โดยมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น จัดกิจกรรม
และการวัดผลตามหลักสูตร 

จุดอ่อน การจัดการเรียนการสอนอาชีพทุกอาชีพในกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนยังขาดหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานรองรับ ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
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▪ ด้านบุคลากร(Man) 
จุดแข็ง   บุคลากรครูได้ทำการสอนตรงตามวิชาเอก และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการทำวิจัยใน

ชั้นเรียนเพ่ือให้ความช่วยเหลือนักเรียนในความดูแลได้ถูกต้องตามกระบวนการ มีการผลิตสื่อการสอนให้แก่
นักเรียน สามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่
ในโรงเรียน ทำให้เกิดผลดีในด้านความรัก ความสามัคคี ทำงานร่วมกันฉันท์พ่ีน้อง 

จุดอ่อน ครูยังขาดทักษะทางด้าน ICT ที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ขาดการวิเคราะห์ผล
การประเมินและนำมาใช้ในการปรับปรุงการนสอน ควรมีการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้ (สมศ.) ขาดการบูรณาการการฝึกกระบวนการคิดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ (สมศ.)  บุคลากรที่เข้ารับการ
อบรม พัฒนา ขาดการขยายผลทางความคิด ความรู้  รวมถึงครูมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากการสอนมาก เช่น 
งานสำนักงาน งานกิจกรรมภายนอกสถานศึกษาทำให้มีเวลาในการจัดการสอนได้ไม่เต็มที่ 

 
▪ ด้านการเงิน (Money) 
จุดแข็ง โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณและระดมทุนจากองค์กรต่างๆ อยู่สม่ำเสมอทำให้เกิด

ความคล่องตัวในการบริหารการเงิน การเบิกจ่ายเงินสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
จุดอ่อน  กระบวนการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณบางครั้งล่าช้า ส่งผลทำให้เกิดปัญหาในการบริหาร 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในบางหมวดไม่สัมพันธ์กับสภาพจริง 
 

▪ ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials ) 
จุดแข็ง มีความเพียงพอในด้านแหล่งเรียนรู้ สื่อ วัสดุ อาคาร สถานที่ เพ่ือให้บริการอย่างท่ัวถึง 
จุดอ่อน  ขาดสถานที่ / ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอนที่ทำการผลิต ขาดความตระหนักในการประหยัด

การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้เกิดความคุ้มค่า 
 
▪ ด้านการบริหารจัดการ (Management ) 
จุดแข็ง คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีส่วนร่วมที่สำคัญในการดำเนินงาน 

/ กิจกรรม ของโรงเรียน มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน บริหารแบบ SBM 
กระจายอำนาจ การบริหารมีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ให้ครูมีส่วนร่วม 

จุดอ่อน  ครูมีการโยกย้ายบ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่อง และต้องพัฒนาคนใหม่ทดแทน การบริหารงาน
บุคคลไม่ตรงกับความสามารถ ผู้บริหารมีการโยกย้าย ทำให้นโยบายเปลี่ยนแปลง ไม่ต่อเนื่อง คณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าเกณฑ์ แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนขาดการสรุปเป็นร้อยละ รายงานไม่เป็น
ปัจจุบัน ด้านการประชาสัมพันธ์ Website โรงเรียนขาดการอัพเดตข้อมูล / ขาดการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนออกสู่สาธารณชน 


