
คำนำ 
 สืบเนื่องจากกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หมวด ๒ ข้อ ๑๔ กำหนดให้สถานศึกษา “จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในด้วยการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและจัดแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา” ดังนั้นเพื่อให้
การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนบ้านดินก้องจึงได้จัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนา  คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ช่วงระหว่างปี 2564  - 2565 
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้จนลุล่วงไปด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา
ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือและแนวทางในการผลักดันกลยุทธ์ตามแผนปฏิรูปการศึกษา  ทศวรรษที่สองของ
กระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผล
สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นเครื ่องมือในการบริหารและจัดการศึกษาของ  สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีภาพความสำเร็จ คือ “ผู้เรียนเป็นคนดีที ่มีความรู้และอยู่ร่วมกันใน  สังคมได้อย่างมี
ความสุข”  
 
 
 
 
 (นายสุชาติ  เจริญรัตน์)        (นางสาวสมทรง   นาคประเสริฐ)  
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หน้า 

คํานํา  
สารบัญ  
ส่วนท่ี ๑ ภาพรวมของสถานศึกษา 
 -ประวัติความเป็นมา         ๑ 
 - สภาพพื้นท่ีเขตบริการ          ๑  
 - ผลการดําเนินการท่ีผ่านมา สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา    ๕  
ส่วนท่ี ๒ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินสภาพของโรงเรียน  
 - การวิเคราะห์สภาพของโรงเรียน        ๑๕ 
 - ขั้นตอนการประเมินสภาพของโรงเรียน        ๑๕ 
 - การวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis ของโรงเรียน     ๑๖ 
 - ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Environment)      ๑๖ 
 - ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Environment)      ๑๘ 
 - ตารางกําหนดน้ำหนักประเด็นตัวชี้วัดของสภาพแวดล้อมภายใน     ๒๐ 
 - ตารางกําหนดน้ำหนักประเด็นตัวชี้วัดของสภาพแวดล้อมภายนอก     ๒๒ 
 - สถานภาพของโรงเรียน          ๒๔ 
 - การประเมินสถานภาพของโรงเรียน        ๒๗ 
 - สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน       ๒๘ 
ส่วนท่ี ๓ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
  - วิสัยทัศน์ (Vision)          ๒๙
  - พันธกิจ (Mission)          ๒๙  
  - เป้าประสงค์ (Objective)         ๒๙
  - จุดเน้น           ๒๙  
  - กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy)         ๓๑  
ส่วนท่ี ๔ โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ 
  - การดําเนินกิจกรรม/โครงการตามกลยุทธ์       ๓๕ 
  - การใช้งบประมาณและทรัพยากร        ๓๖ 
ส่วนท่ี ๕ การกํากับติดตาม ประเมิน และรายงาน       
  - การบริหารแผน          ๓๙ 
  - การกํากับติดตาม          ๓๙ 
  - ระบบการติดตามประเมินผล         ๔๑ 
  - การรายงานผล          ๔๑ 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๑ 
ภาพรวมของสถานศึกษา 

ประวัติความเป็นมา  
 ชื่อโรงเรียนตลาดหนองหวาย  ที่ตั้ง 365 หมู่ 4 ตำบลท่าชนะ  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๘๔๑๗๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ โทรศัพท์ ๐๗7 - 381251 
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 17  ตารางวา  เขตพื้นท่ี
บริการหมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 4 ตำบลท่าชนะ และ หมู่ที ่ 6 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ หมู่ 1 หมู่ 7 ตำบลสมอทอง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 1 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2483   
 
สภาพพื้นที่เขตบริการ  
 ๑. สภาพภูมิศาสตร์ โรงเรียนตลาดหนองหวาย ที่ตั้ง หมู่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี       ห่างจากท่ีว่าการอำเภอท่าชนะ ระยะทาง 1๕ กิโลเมตร อยู่ติดชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย มีระยะทางห่าง
จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ระยะทาง ๖๕ กิโลเมตร สภาพชุมชนรอบ
บริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนชนบทมี บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ร้านค้า บ้านเรือนผู้ปกครอง 
อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตร การประมง และรับจ้างท่ัวไป  โรงเรียนบ้านดินก้องอยู่ใกล้ชายฝ่ังทะเล ได้รับ
การส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะแต่ละประเภท การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล จากสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ี ๕  อยู่เสมอ พร้อมท้ังโรงเรียนต้ังอยู่ใกล้วัด 
ได้แก่ วัดถ้ำศิลาเตียบ นักเรียนได้รับการส่งเสริมทางด้านศาสนาโดยโรงเรียนมักจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ตัก
บาตร ทำบุญ บำเพ็ญประโยชน์ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา พร้อมทั้งได้จัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมทกุปี
การศึกษาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมท่ีดีงามแก่นักเรียน  นอกจากนี้ในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานจักสานไม้ไผ่ 
ทางโรงเรียนได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นวิทยากรสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓– ๖ เพื่อสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชนให้คงอยู่สืบไป  

๒. เขตบริการ โรงเรียนบ้านดินก้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา ให้บริการแก่ ประชากร
วัยเรียนและชุมชนในเขตบริการซึ่งครอบคลุม หมู่ท่ี ๑ ๒ และ ๘ ตำบลวัง  ชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ                        
จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ เศรษฐกิจของชุมชน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร รับจ้างท่ัวไป 
ค้าขาย ประมง มีรายได้ไม่แน่นอน ส่วนมากมีฐานะยากจน เด็กจะอาศัยอยู่กับพ่อแม่ท่ีไม่ค่อยมีเวลาดูแลเอาใจ
ใส่เพราะต้องประกอบอาชีพ และส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับญาติ เช่น ป้า ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้น เพราะมีปัญหา
ครอบครัวแตกแยก  หย่าร้าง หรือเสียชีวิต   

๓. สภาพการคมนาคม สามารถเดินทางได้ทางบกโดยใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์  
๔. ด้านเศรษฐกิจผู ้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ อาชีพหลัก คือ 

เกษตรกร  ชาวประมง และรับจ้างทั่วไป ตามสภาพภูมิอากาศและอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ  การนับถือ
ศาสนาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๓๒,๐๐๐ บาท 
จำนวนคน เฉล่ียต่อครอบครัว ๕ คน  



ที่ต้ัง 

 
 

แผนผังแสดงที่ต้ังอาคารเรียน 

 
 



ปรัชญาโรงเรียน     ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ 

คำขวัญ   ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สีประจำโรงเรียน แดง-ขาว 

อักษรย่อ   น.ว. 

เอกลักษณ์ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี 

อัตลักษณ ์มีระเบียบวินัย ยิ้มง่าย  ไหว้สวย   

 ปัจจุบันโรงเรียนตลาดหนองหวายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 
๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ ช้ันอนุบาล ๒ ถึง ช้ันมัธยมศึกษา              
ปีท่ี 3  ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตลาดหนองหวายมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพจึงได้กำหนดกลยุทธ์การ
พัฒนาการศึกษาโดยมีกรอบกฎหมายท่ีสำคัญทางการศึกษานโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของ
กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลยุทธ์ของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ เป็นแนวทางในการพัฒนา 
 การกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นวิสัยทัศน์ท่ีเกิดจากการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่ายมี
พันธกิจที่กำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้วิสัยทัศน์ที่วางไว้บรรลุความเป็นความจริงได้  และเกิดประโยชน์ ตาม
เป้าประสงค์ รวมทั้งการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้กรอบแนวคิดตามหลักปรัชญาของ  เศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้แผนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  
 ภารกิจหลัก เนื ่องจากโรงเรียนตลาดหนองหวายเป็นหน่วยงานที ่อยู ่ภายใต้การกำกับดูแลของ 
สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๘ และพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๗ ดังนี้  
    จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น วิเคราะห์การจัดต้ัง
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของโรงเรียน และจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้แต่ละกลุ่ม งานรับทราบ และ
กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการ เรียนการสอนของบุคลากรให้
บรรลุตามหลักสูตร ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาของนักเรียนในเขต
บริการประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการศึกษาของนักเรียน  

  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาการศึกษา ของบุคลากรในโรงเรียนประสาน ส่งเสริมการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อื่น  เกี่ยวกับกิจการ
ภายในเขตบริการของโรงเรียนท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของผู้ใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่น ท่ีได้รับมอบหมาย



จัดการศึกษาให้เด็กก่อนระดับประถมศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมในการ  เข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษา ส่งเสริมนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ให้มีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้น ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

 
ผลการดำเนินการที่ผ่านมาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

ผลการประเมินคุณภาพภาพนอก โดย สมศ.รอบสี่ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
จุดเน้น เด็กซื่อสัตย์ สุจริต 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
 1.มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย   ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 

  พอใช้ (4 ข้อ) 
   ดี ( 5 ข้อ) 

 2.มีการระบุวิธีพฒันาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
ตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 3.มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 4.มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 
 5.มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อผู้

ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขั้น 
 สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR ในปีต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีการระบุวิธีพัฒนา
คุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบ 
 
ตัวบ่งชี้ น้ำหนัก

คะแนน 
คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ  

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย     5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3  เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคมสมวัย  5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 7.00 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 



กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งช้ีท่ี 11  ผลการดำเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานท่ีว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา                           
กลุ่มตังบ่งช้ีพื้นฐาน     
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.50 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานท่ีว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  

   

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 35.00 26.00 พอใช้ 
มาตรฐานท่ี 4 มาตรฐานท่ีว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน  5.00 4.86 ดีมาก 
ผลรวมคะแนนท้ังหมด  100.00 82.36 ดี 

 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

1. เด็กมีความพร้อมศึกษาในขั้นต่อไป โดยเด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านมีความรู้
และทักษะพื้นฐานสมวัย 

2. ผู้บริหารมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีประสิทธิภาพ  

3. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและต้นสังกัด มีการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาจากต้นสังกัด มีการพัฒนาตามจุดเน้นและ



จุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ มีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา มีการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา มีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา  

 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง       ไม่รับรอง  
      กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก ...................................................................... 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
ตัวบ่งชี้ 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๘.๙๕ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๙๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๐๓ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๗.๙๙ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๒๘ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

๑๐.๐๐ ๗.๐๐ พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๕ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 



ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๑.๘๕ ดี 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ระดับดี โดยมีค่าเฉล่ีย๘๒.๑๑  
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... 
 
 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น  

1. สถานศึกษาได้อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบสูง 

สามารถดูแลบริเวณโรงเรียน ส่ิงแวดล้อมในโรงเรยีนให้สะอาดเรียบร้อย ร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนรู้ อีกท้ังรู้วิธี
บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ปฏิบัติตนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนท่ีดี
และเป็นคนดีของสังคม รวมทั้งมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวและสามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาได้และมีความสามารถในการคิดและปรับตัวเข้ากับสังคม
ท่ีอาศัยอยู่ได้ดี 

2. ครูได้รับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึงทุกคน 
3. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานท้ัง ๔ กลุ่มงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน

พัฒนาอาคาร 
สถานท่ีทำให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม สะอาด ร่มรื่น เป็นจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ และสามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบเป็นอัตลักษณ์ 

4.  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ

จัดต้ังสถานศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา  

1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (O-NET) ต่ำกว่าระดับดีโดยเฉพาะในสาระ
การเรียนรู ้

สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
2. ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูไม่ครบท้ัง ๘ ข้ันตอน โดยเฉพาะการศึกษา

ข้อมูลเป็น 



รายบุคคลแล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน การจัดการเรียนรู้ท่ีท้าทายความสามารถของผู้เรียน การวิเคราะห์
ผลการประเมินนำมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ
การศึกษาด้านวิจัย เพื่อพัฒนาส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านการคิดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช้ัน

เรียน  
เช่นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การปฏิบัติการทดลอง 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบสวนสอบสวน การประดิษฐ์คิดค้น การออกแบบส่ิงของต่าง ๆ เป็น
ต้น 

2. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

โดยครูควรวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดการสอนซ่อมเสริมอย่างจริงจัง ใช้ส่ือเทคโนโลยีนวัตกรรมท่ี
หลากหลายตลอดจนนำผลการประเมินไปวางแผนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
 2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   1.  สถานศึกษาควรจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครบท้ัง ๘ สาระ
การเรียนรู้โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการปฏิบัติให้ชัดเจน ได้แก่ การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุน 
ส่งเสริม 
   2.  สถานศึกษาควรบริการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เช่น จัด
อบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เพื่อชุมชนได้แสวงหาข้อมูลมาพัฒนาตนเองและอาชีพได้ 
   3.  สถานศึกษาควรจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนา นโยบายและแผนงาน 
 
 3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ   
  1. ครูต้องนำผลการอบรมพัฒนา การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินการจัดการ
เรียนรู้ และการประเมินแบบทดสอบไปปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
  2. ครูทุกคนควรได้รับการพัฒนาในด้านกระบวนการจัดการสอน โดยได้รับการกำกับติดตาม
ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ได้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องแลครบตามข้ันตอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
โดยเฉพาะการศึกษาข้อมูลเป็นรายบุคคล แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีท้าทาย
ความสามารถของผู้เรียน การวิเคราะห์ผลการประเมินและนำมาใช้ในการสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน
รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาด้านงานวิจัย เพื่อพัฒนาส่ือและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 
 



 4.  มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาควรสร้างความตระหนัก ทำความเข้าใจขั้นตอนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท้ัง ๘ มาตรฐาน ให้กับบุคลกร กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันวางแผนพฒันาระบบ
ประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 
 สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ขาดการเอาใจใส่ดูแลทางด้านการเรียนเนื่องจากต้องใช้เวลา   ในการ
ประกอบ 

อาชีพรับจ้างและทำสวนยางพาราส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพการเรียนต่ำ 
2. ไม่มีอาคารประกอบสำหรับการจัดกิจกรรม เช่น หอประชุม 
3.  ชุมชนนำเทคโนโลยีมาบริการจนเป็นแหล่งมั่วสุมไม่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผู้เรียน 
 จุดเด่น 

1.สถานศึกษาเอื้อต่อการจัดการศึกษาของนักเรียนอย่างหลากหลาย 
2.มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลายเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
3. การคมนาคมและการส่ือสารสะดวกส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ 
4. มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5.โรงเรียนได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบลส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนด้าน

งบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ 
6.โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
จุดที่ควรพัฒนา 
ควรสร้างโอกาส เชิญชวนให้ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรในส่วนท่ี

เป็นสาระท้องถิ่นให้มากขึ้น 
 
๔. ด้านประกันคุณภาพภายใน  
สถานศึกษาควรนำผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอกและภายในสถานศึกษามาใช้ในการวาง
แผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี และประสานหน่วยงานต้นสังกัดอย่างใกล้ชิดใน
การร่วมมือการดำเนินการ  
 
 
 
 
 



ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

จำนวนคน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน  

จำนวนร้อยละ 
ของนักเรียนที่มีคะแนน  

สูงกว่าขีดจำกัดล่าง  
ภาษาไทย  2 72.75 3.00 ๑๐๐ 
คณิตศาสตร์  2 52.5๐ 17.50 ๑๐๐ 

วิทยาศาสตร์  ๒ 44.5๐ 9.00 ๑๐๐ 

ภาษาต่างประเทศ  ๒ 62.๕๐ 7.50  ๑๐๐  

เฉลี่ย ๒ 58.06 ๑๔.๘๐  ๑๐๐ 

 
ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

กลุ่มสาระ  
คะแนนเฉลี่ย  

๒๕๕๗  ๒๕๕๘  ๒๕๕๙  ๒๕๖๐  
ภาษาไทย  51.33 51.25 52.98 72.75 
คณิตศาสตร์  54.17 61.25 40.47 52.5๐ 
วิทยาศาสตร์  45.33 49.38 41.22 44.5๐ 
สังคมศึกษาฯ  54.00 51.50 51.07 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา  57.33 - - - 
ศิลปะ  52.50 - - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  62.67 - - - 
ภาษาต่างประเทศ  30.00 32.50 34.59 62.5 

เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระ  ๕๐.๙๒ 49.1๘ 44.0๗ 58.06 
 
 ผลความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจน
ส่วนราชการต่าง ๆ  ทำให้การดำเนินภารกิจต่าง  ๆ  ของโรงเรียนมีผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับเครือข่าย
การศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๒ และหน่วยงานอื่น ๆ เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒  
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินสถานภาพของโรงเรียน  

การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน  
 โรงเรียนตลาดหนองหวายได้นำข้อมูลจากรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ข้อเสนอแนะใน 
รายงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาดำเนินการวางแผน พัฒนา
อย่างต่อเนื่องซึ่งจะปรากฏในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ซึ่งผลการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา ณ ปัจจุบันพอสรุป ได้ ดังนี้  

ข้ันตอนการประเมินสถานภาพของโรงเรยีน  
การประเมินสถานภาพของโรงเรียนตลาดหนองหวายได้อาศัยหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ร่วมกัน เสนอแนะ 
โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้  

๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาความสำคัญของทุกประเด็นในแต่ละปัจจัย (๒S๔M/STEP) เพื่อ
พิจารณาว่า แต่ละประเด็นมีผลกระทบกับโรงเรียนมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ 
ร่วมกันก่อนท่ีจะประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีผลต่อโรงเรียน  

๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละคนให้คะแนนผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาส อุปสรรค สำหรับ สภาพแวดล้อม
ภายนอก และท่ีเป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน สำหรับสภาพแวดล้อมภายใน โดยถ้ามีผลกระทบ มากท่ีสุดให้คะแนน
เต็ม ๕ และถ้ามีผลกระทบน้อยให้คะแนนเท่ากับ ๑ ตามเกณฑ์ดังนี้  

คะแนน ๑ หมายถึงประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนน้อยท่ีสุด  
คะแนน ๒ หมายถึงประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนน้อย  
คะแนน ๓ หมายถึงประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนปานกลาง  
คะแนน ๔ หมายถึงประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนมาก  
คะแนน ๕ หมายถึงประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนมากท่ีสุด  
๓. หาคะแนนเฉล่ียของปัจจัยแต่ละด้าน โดยแยกปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน สำหรับปัจจัย 

แวดล้อมภายใน และโอกาสหรืออุปสรรค สำหรับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  
๔. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน  

  ๕. วาดวงรีแทนไข่ขาว โดยให้ทิศทางไปในทิศทางเดียวกับไข่แดง โดยเส้นขอบไข่ขาวไม่เกิน ส่ีเหล่ียม
ท่ีกำหนดขอบเขต 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis ของโรงเรียนตลาดหนองหวาย 
๑. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Environment)  
 ๑.๑ ด้านโครงสร้างงานและนโยบาย (S๑) 
 

จุดแข็ง  จุดอ่อน  
๑. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมีความ ชัดเจน 
เอื้อต่อการปฏิบัติงาน  
๒. มีการกระจายอำนาจแบ่งงานตามความถนัด ทำให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  
๓. มีความสัมพันธ์และวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี  
 

๑. การปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความต่อเนื่อง เกิด 
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายของหน่วยเหนือ  
๒. การดำเนินงานตามนโยบายซึ่งมีมากทำให้
เกิดผล กระทบต่อการเรียนการสอน  
 

 
 ๑.๒ ด้านการให้บริการและผลผลิต (S๒) 

จุดแข็ง  จุดอ่อน  
๑. โรงเรียนมีความพร้อมในการให้บริการทาง การศึกษาแก่ประชากร
วัยเรียนในพื้นท่ีบริการ ได้ทุกคน  
๒. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ี สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน  
๓. นักเรียนได้รับการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนท่ีเข้มเข็ง  
๔. คุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ส่งผลต่อพฤติกรรม ของนักเรียนด้านการเรียนและความ
ประพฤติ นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  
๕. การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน  

 

๑. นักเรียนบางส่วนมีปัญหา
ทางด้านครอบครัวมี ผลกระทบต่อ
นักเรียนในด้านจิตใจและด้านการ 
เรียน  
๒. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนไม่
เพียงพอเช่น ห้องสมุด  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑.๓ ด้านบุคลากร (M๑) 
จุดแข็ง  จุดอ่อน  

๑. บุคลากรมีความเข้มแข็ง ทุ่มเทการทำงาน ให้กับทุกภารกิจของ
โรงเรียน  
๒. มีจำนวนของครูเพียงพอกับจำนวนนักเรียน และการบริหาร
จัดการ  
๓. ครูมีความต่ืนตัวและกระตือรือร้นในการพัฒนา ตนเองนำความรู้
ท่ีได้มาใช้ในการจัดการเรียน การสอน  
4.มีนักการภารโรงท่ีทำหน้าท่ีในการดูแล ซ่อมแซม  วัสดุอุปกรณ์ให้
พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 

๑. บุคลากรบางส่วนยังขาดความ               
เช่ียวชาญในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์  
๒. บุคลากรสอนตามความถนัด  
 

  
 ๑.๔ ด้านการเงิน (M๒) 

จุดแข็ง  จุดอ่อน  
 

1. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการ ระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาเป็นอย่างดี  
2. การบริหารงบประมาณของโรงเรียน ดำเนินไป ตามแผนปฏิบัติ
การ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 

 

1. โรงเรียนขนาดเล็กงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรจากรัฐบาลมีจำกัด 
 

 
 
 ๑.๕ ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ (M๓) 

จุดแข็ง  จุดอ่อน  
๑. โรงเรียนใช้อาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ใน การจัดการเรียน
การสอนและบริการชุมชน อย่างคุ้มค่า  
๒. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการจัดการเรียน การสอนอย่าง
เพียงพอ  
 

๑. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ชำรุด เส่ือมสภาพ  
๒. ไม่มีระบบเสียงตามสาย ส่งผลต่อการ 
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  
 

 
 
 
 
 



 ๑.๖ ด้านการบริหารจัดการ (M๔) 
จุดแข็ง  จุดอ่อน  

๑. โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ใช้ เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน  
๒. มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง  
๓. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ โรงเรียนให้บรรลุ
ภารกิจ  
๔. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการ  
 

๑. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นระบบและ 
เป็นปัจจุบันทำให้ขาดความคล่องตัวในการ 
ปฏิบัติงาน  
๒. โรงเรียนขาดการรายงาน/ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ผลงาน  
 

 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Environment)  
 ๒.๑ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 
 

โอกาส  อุปสรรค  
๑. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ยินดีให้การสนับสนุน ภารกิจของโรงเรียน  
2. คนในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถ นำมาเป็นจุดเด่นของ
โรงเรียนได้  

๑. คนในชุมชนมีรายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนอยู่ใน
เกณฑ์ต่ำ 
2. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีบริการมีน้อย
ส่งผลต่อจำนวนนักเรียนในโรงเรียน 
 

 
 ๒.๒ ด้านเทคโนโลยี (T) 

โอกาส  อุปสรรค  
1. มีการบริการและเทคโนโลยีใหม่เกิดข้ึน เอื้อต่อการเรียนรู้ตนเอง
ท่ีหลากหลายมากขึ้น  
 

๑. มีการใช้เทคโนโลยีในทางลบ เช่น เล่นเกม ดู 
โทรทัศน์มากเกินไป  
 

 
 
 ๒.๓ ด้านเศรษฐกิจ (E) 
 

โอกาส  อุปสรรค  
๑. คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพและท่ีดินทำกิน 
เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง  

 

๑. เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยู่ในช่วงชะลอตัว ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนและโรงเรียน  
๒. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ทำให้รายได้ ของผู้ปกครอง
ลดลง  



 ๒.๔ ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 
โอกาส  อุปสรรค  

๑. นโยบายเรียนฟรีต้ังแต่แรกเกิดจนจบการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน มีส่วนเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  
๒. นโยบายกระจายอำนาจให้ อปท. มีส่วนให้ สถานศึกษา
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก อปท. เพิ่มขึ้น  

๑. นโยบายด้านการศึกษามีการเปล่ียนแปลงบ่อย 
ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการบริหารจัด การศึกษา  
 

 

ตาราง ๑ ตารางกำหนดน้ำหนักปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน  น้ำหนัก  

S๑  ด้านโครงสร้างงานและนโยบาย  ๐.๑๐  
S๒  ด้านการให้บริการและผลผลิต  ๐.๑๕  
M๑  ด้านบุคลากร  ๐.๒๙  
M๒  ด้านการเงิน  ๐.๒๑  
M๓  ด้านวัสดุ/อุปกรณ์  ๐.๑๒  
M๔  ด้านการบริหารจัดการ  ๐.๑๓  

น้ำหนักรวม  ๑  
    

   ตาราง ๒ การกำหนดน้ำหนักปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  น้ำหนัก  

S ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ๐.๒๒  
T ด้านเทคโนโลยี  ๐.๒๙  
E ด้านเศรษฐกิจ  ๐.๓๑  
P ด้านการเมืองและกฎหมาย  ๐.๑๘  

น้ำหนักรวม  ๑  

ตารางกำหนดน้ำหนักประเด็นตัวช้ีวัดของสภาพแวดล้อมภายใน  
 ตาราง ๓ ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย (S๑ : Structure) 

ประเด็นตัวชี้วัด  น้ำหนัก  
S๑.๑  
S๑.๒  
S๑.๓  
S๑.๔  
S๑.๕  

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมีความชัดเจน เอื้อต่อการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความต่อเนื่อง เกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของ หน่วยเหนือ  
มีการกระจายอำนาจแบ่งงานตามความถนัดทำให้เกิดความคล่องตัวในการ ปฏิบัติงาน  
มีความสัมพันธ์และวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี  
การดำเนินงานตามนโยบายซึ่งมีมากทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอน  

๔.๘๖  
-๔.๑๔  
๔.๕๗  
๑.๗๑  
-๑.๗๑  

น้ำหนักรวม  ๑1.๑๔  
 



 ตาราง ๔ ด้านผลผลิตของการบริการ (S๒ : Services/Product) 
ประเด็นตัวชี้วัด  น้ำหนัก  

S๒.๑  
 
S๒.๒  
 
S๒.๓  
S๒.๔  
 
 
S๒.๕  
 
S๒.๖  
 
S๒.๗  

โรงเรียนมีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนใน
พื้นท่ีบริการได้ทุกคน  
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ 
ผู้เรียน  
นักเรียนได้รับการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มเข็ง  
คุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของนักเรียนด้านการเรียนและความประพฤตินักเรียนมีระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  
การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของ ผู้เรียน  
นักเรียนบางส่วนมีปัญหาทางด้านครอบครัวมีผลกระทบต่อนักเรียนในด้าน
จิตใจ และด้านการเรียน  
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนไม่เพียงพอเช่น ห้องสมุด  

๔.๗๑  
 

๕.๐๐  
 

๔.๕๗  
๔.๕๗  

 
 

๔.๗๑  
 

-๒.๐๐  
 

-๒.๑๔  
น้ำหนักรวม  ๑๙.๔๓  

 
 ตาราง ๕ ปัจจัยด้านบุคลากร (M๑ : Man) 

ประเด็นตัวชี้วัด  น้ำหนัก  
M๑.๑  
M๑.๒ 
  
M๑.๓  
M๑.๔  
 
M๑.๕  

บุคลากรมีความเข้มแข็ง ทุ่มเทการทำงานให้กับทุกภารกิจของโรงเรียน  
บุคลากรบางส่วนยังขาดความเช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้
เกิด ประโยชน์  
มีจำนวนของครูเพียงพอกับจำนวนนักเรียนและการบริหารจัดการ  
มีนักการภารโรงท่ีทำหน้าท่ีในการดูแล ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้
งาน ตลอดเวลา  
ครูมีความต่ืนตัวและกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองนำความรู้ท่ีได้มาใช้
ในการ จัดการเรียนการสอน  

๔.๗๑  
๔.๕๗  

 
๔.๕๗  
๔.๕๗  

 
-๑.๒๙  

น้ำหนักรวม  ๑7.13 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ตาราง ๖ ปัจจัยด้านการเงิน (M๒ : Money) 
ประเด็นตัวชี้วัด  น้ำหนัก  

M๒.๑  
 
M๒.๒  
 
M๒.๓  

โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
เป็น อย่างดี  
การบริหารงบประมาณของโรงเรียน ดำเนินไปตามแผนปฏิบัติการ อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้  
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาลยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ  

๔.๔๓  
 

๔.๗๑  
 

-๑.๕๗  
น้ำหนักรวม  ๗.๕๗  

 
 ตาราง ๗ ปัจจัยด้านวัสดุ/อุปกรณ์ (M๓ : Materials) 

ประเด็นตัวชี้วัด  น้ำหนัก  
M๓.๑ 
  
M๓.๒  
M๓.๓  
M๓.๔  

โรงเรียนใช้อาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนและ 
บริการชุมชนอย่างคุ้มค่า  
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ชำรุด เส่ือมสภาพ  
โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  
ไม่มีระบบเสียงตามสาย ส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  

๔.๗๑  
 

๔.๔๓  
-๑.๑๔  
-๑.๒๙  

น้ำหนักรวม  ๖.๗๑  
 
 ตาราง ๘ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (M๔ : Management) 

ประเด็นตัวชี้วัด  น้ำหนัก  
M๔.๑  
 
M๔.๒  
M๔.๓  
 
M๔ .๔  
M ๔.๕  
M๔.๖  

โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน  
มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นระบบและเป็นปัจจุบันทำให้ขาดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน  
โรงเรียนขาดการรายงาน/ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน  
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการโรงเรียนให้บรรจุภารกิจ  
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  

๔.๕๗  
 

๔.๕๗  
๔.๕๗  

 
๔.๕๗  
-๑.๑๔  
-๑.๔๓  

น้ำหนักรวม  ๑๗.๑๔  
 
 
 
 
 



ตารางกำหนดน้ำหนักประเด็นตัวช้ีวัดของสภาพแวดล้อมภายนอก  
 ตาราง ๙ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social) 

ประเด็นตัวชี้วัด  น้ำหนัก  
S๑  
S๒  
 
S๓  
S๔  
 
S๕  
S๖  

คนในชุมชนมีรายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง  
สถานท่ีต้ังของโรงเรียนอยู่ใกล้ตัวอำเภอ มีผลกระทบต่อจำนวนนักเรียนใน
โรงเรียน  
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ยินดีให้การสนับสนุนภารกิจของโรงเรียน  
การย้ายถ่ินของผู้ปกครองทำให้นักเรียนเรียนไม่ต่อเนื่องส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำ  
คนในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำมาเป็นจุดเด่นของโรงเรียนได้  
คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์เตยปาหนัน ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
สร้าง จิตสำนึกในด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียนได้  

๔.๔๓  
๔.๔๓  

 
๔.๔๓  
๔.๘๖  

 
-๑.๒๙  
-๑.๒๙  

น้ำหนักรวม  ๑๕.๕๗  
 
 ตาราง ๑๐ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) 

ประเด็นตัวชี้วัด  น้ำหนัก  
T๑  
T๒  
 
T๓  

มีการใช้เทคโนโลยีในทางลบ เช่น เล่นเกม ดูโทรทัศน์มากเกินไป  
ชุมชนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้สะดวกมากขึ้น ส่งผลดีต่อการ
ประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียน  
มีการบริการและเทคโนโลยีใหม่เกิดข้ึน เอื้อต่อการเรียนรู้ตนเองท่ี
หลากหลายมาก ขึ้น  

๔.๔๓  
๔.๔๓  

 
-๑.๔๓  

น้ำหนักรวม  ๗.๔๓  
 
 ตาราง ๑๑ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) 

ประเด็นตัวชี้วัด  น้ำหนัก  
E๑  
 
E๒  
E๓  

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยู่ในช่วงชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อชุมชน
และ สถานศึกษา  
ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ทำให้รายได้ของผู้ปกครองลดลง  
ชุมชนมีอาชีพและท่ีดินทำกินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง  

๔.๗๑  
 

-๑.๒๙  
-๑.๒๙  

น้ำหนักรวม  ๒.๑๔  
 
 
 
 



 ตาราง ๑๒ ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Politics) 
ประเด็นตัวชี้วัด  น้ำหนัก  

P๑  
 
P๒  
 
P๓  

นโยบายด้านการศึกษามีการเปล่ียนแปลงบ่อย ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการ 
บริหารจัดการศึกษา  
นโยบายเรียนฟรีต้ังแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีส่วนเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษา  
นโยบายกระจายอำนาจให้ อปท. มีส่วนให้สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณจาก อปท. เพิ่มขึ้น  

๔.๗๑  
 

๔.๕๗  
 

-๑.๗๑  

น้ำหนักรวม  ๗.๕๗  

สถานภาพของโรงเรียน  
ผลจากการวิเคราะห์สถานภาพแวดล้อมของโรงเรียนตลาดหนองหวาย อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์

ธานี ดำเนินการโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน ได้นำผลจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการไปดำเนินการ 
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการของโรงเรียน ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น ๓ ประเด็น คือ  

๒.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
๒.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

 ๒.๓ การประเมินสถานภาพของโรงเรียนบ้านดินกอ้ง 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
ตารางแสดงค่าน้ำหนักคะแนนเฉลี่ยปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (๒S๔M) 
 

 
ปัจจัยภายใน  

 
น้ำหนัก  

 

ค่าคะแนนเฉลี่ย  
น้ำหนักคะแนน 

 เฉลี่ย  
 

สรุป  
จุดแข็ง  จุดอ่อน  จุดแข็ง  จุดอ่อน  

๑. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S๑)  ๐.๑๐  ๒.๗๑  -๐.๖๙  ๐.๒๗  -๐.๑๙  ๐.๐๙  
๒. ด้านผลผลิตและบริการ (S๒)  ๐.๑๕  ๓.๓๗  -๐.๕๙  ๐.๕๑  -๐.๓๐  ๐.๒๑  
๓. ด้านบุคลากร (M๑)  ๐.๒๙  ๒.๗๗  -๐.๒๐  ๐.๘๐  -๐.๑๖  ๐.๖๔  
๔. ด้านการเงิน (M๒)  ๐.๒๑  ๓.๐๕  -๐.๕๒  ๐.๖๔  -๐.๓๔  ๐.๓๐  
๕. ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ (M๓)  ๐.๑๒  ๒.๒๙  -๐.๖๑  ๐.๒๗  -๐.๑๗  ๐.๑๑  
๖. ด้านการบริหารจัดการ (M๔)  ๐.๑๓  ๓.๐๕  -๐.๑๙  ๐.๔๐  -๐.๐๘  ๐.๓๒  

รวม  ๑.๐๐  ๑.๖๗  
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนคณะทำงานได้ดำเนินการพิจารณาจากจุดแข็ง  และ
จุดอ่อนซึ่งได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติงานโดยมีปัจจัยท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ๖ ปัจจัยคือ  



๒.๑ ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย พบว่าโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมีความชัดเจน เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานมีการกระจายอำนาจแบ่งงานตามความถนัดทำให้เกิดความคล่องตัวในการ ปฏิบัติงาน และมี
ความสัมพันธ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี แต่ก็มีประเด็นที่เป็นจุดอ่อนคือการปฏิบัติงาน บางเรื่องขาดความ
ต่อเนื่อง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยเหนือ และการดำเนินงานตาม นโยบายซึ่งมีมากทำให้
เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนจึงสามารถสรุปได้ว่าสรุปได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีเป็น จุดแข็งเนื่องจากโรงเรียนมี
การจัดการองค์กรโครงสร้างและมีนโยบายการบริหารงานท่ีดี  

๒.๒ ปัจจัยด้านการให้บริการและผลผลิต พบว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการให้บริการทาง การศึกษา
แก่ประชากรวัยเรียนในพื้นท่ีบริการได้ทุกคน มีจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ ความต้องการ
ของผู้เรียนนักเรียนได้รับการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มเข็งคุณภาพผู้เรียน  ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนด้านการเรียนและ ความประพฤติ
นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน และการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ เรียนรู้สุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียน แต่มีจุดอ่อนอยู่บ้างคือนักเรียนบางส่วนมีปัญหา ทางด้านครอบครัวมีผลกระทบ
ต่อนักเรียนในด้านจิตใจและด้านการเรียน พร้อมท้ังแหล่งเรียนรู้ภายใน โรงเรียนไม่เพียงพอเช่น ห้องสมุดซึ่งจัด
ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน แต่ โดยรวมสามารถสรุปได้ว่าด้านการให้บริการ
และผลผลิตเป็นจุดแข็งของโรงเรียนตลาดหนองหวาย 

๒.๓ ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่าบุคลากรมีความเข้มแข็ง ทุ่มเทการทำงานให้กับทุกภารกิจของ 
โรงเรียนมีจำนวนของครูเพียงพอกับจำนวนนักเรียนและการบริหารจัดการครูมีความตื่นตัวและ กระตือรอืร้น
ในการพัฒนาตนเองนำความรู้ท่ีได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน แต่ก็พบว่าบุคลากร บางส่วนยังขาดความ
เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ และไม่มีนักการภารโรงท่ี ทำหน้าที่ในการดูแล
ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาแต่ปัจจัยด้านบุคลากรก็ถือว่าเป็นจุด แข็งท่ีมีความสำคัญของ
โรงเรียน  
 2.4 ปัจจัยด้านการเงินจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการ ระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาเป็นอย่างดีการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ดำเนินไปตามแผนปฏิบัติ การ อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้แต่ก็พบว่าโรงเรียนมีจุดอ่อนในเรื ่องของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก รัฐบาลยังไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ  
 2.5 ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าโรงเรียนใช้อาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ ใน
การจัดการเรียนการสอนและบริการชุมชนอย่างคุ้มค่าโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ชำรุด เส่ือมสภาพไม่มี ระบบเสียง
ตามสาย ส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  
 2.6 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าโรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการ  
ประจำป ีใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามปัจจัยท้ัง ๖ ประเด็นดังกล่าวข้างต้นสรุปในภาพรวมได้ ว่า

ปัจจัยต่างๆดังกล่าวเป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งของโรงเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาโดยการให้บริการด้าน  การศึกษา
ของโรงเรียนบ้านดินก้องมีการจัดระบบด้านโครงสร้างและนโยบายด้านผลผลิตด้านบุคลากรด้าน การเงินวัสดุ



อุปกรณ์และด้านการบริหารจัดการเป็นปัจจัยท่ีเอื้อต่อการพัฒนาแต่ประสบปัญหาในประเด็น ท่ีว่างบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาลยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ทำให้โรงเรียนพัฒนาได้ไม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ท่ีได้ต้ังไว้เท่าท่ีควร  

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์การประเมินสถานภาพขององค์กร 

 
ปัจจัยภายนอก  

 
น้ำหนัก  

ค่าคะแนนเฉลี่ย  น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย   
สรุป  โอกาส  อุปสรรค  โอกาส  อุปสรรค 

๑. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S)  ๐.๒๒  ๓.๐๒  -๐.๔๓  ๐.๖๗  -๐.๒๙  ๐.๓๘  
๒. ด้านเทคโนโลยี (T)  ๐.๒๙  ๒.๙๕  -๐.๔๘  ๐.๘๖  -๐.๔๑  ๐.๔๕  
๓. ด้านเศรษฐกิจ (E)  ๐.๓๑  ๑.๕๗  -๐.๘๖  ๐.๔๙  -๐.๔๒  ๐.๐๗  
๔. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P)  ๐.๑๘  ๓.๑๐  -๐.๕๗  ๐.๕๖  -๐.๓๒  ๐.๒๔  

รวม  ๑.๐๐   ๑.๑๔  
 
 

คณะทำงานได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนตลาดหนองหวายโดยจำแนก 
ปัจจัยในการวิเคราะห์ ๔ ปัจจัยคือ  
 ๑.๑ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากคนในชุมชนมีรายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์ท่ี สูง 
พร้อมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง ยินดีให้การสนับสนุนภารกิจของโรงเรียน และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี ความรู้
ความสามารถ และมีความพร้อมในการถ่ายทอดให้กับนักเรียน  ส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาเป็นจุดเด่น ของ
โรงเรียนได้ และคนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์เตยปาหนัน ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้าง จิตสำนึกใน
ด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียนได้แต่ก็ยังมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับโรงเรียน คือสถานที่ตั้งของ โรงเรียนอยู่ใกล้ตัว
อำเภอ มีผลกระทบต่อจำนวนนักเรียนในโรงเรียนและปัญหาการย้ายถิ่นของผู้ปกครอง ทำให้นักเรียนเรียนไม่
ต่อเนื่องส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น จึง สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้าน
สังคมและวัฒนธรรมเอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนบ้านดินก้อง 

๑.๒ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและการ ให้บริการ
ทางการศึกษาของโรงเรียนเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านความพร้อม ของโรงเรียน 
ชุมชนมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเป็นผลดีต่อการศึกษาของบุตรหลาน และการติดต่อประสานกับ โรงเรียน ทำให้มี
การเรียนรู้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆท่ีทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์แม้ว่าจะมีการนำ เทคโนโลยีไปใช้อย่างผิด
วัตถุประสงค์รวมทั้งผู้ปกครองบางส่วนยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยแต่ เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น  

๑.๓ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าเป็นปัจจัยที่ยังคงเอื ้อต่อการพัฒนาและการ 
ให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียนเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐในด้านงบประมาณ และ
ชุมชนมีความเป็นอยู่แบบพอเพียง มีรายได้พอเล้ียงตัว  



๑.๔ ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมายเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาของ โรงเรยีน
แม้ว่าการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีบ่อยๆทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่องรวมการประสานราชการ  และความ
ซ้ำซ้อนในการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อสนองนโยบายของหลาย ๆ หน่วยงาน ที่กระทบต่อเวลา เรียน ระเบียบ
กฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ทำให้ครูเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน เพื่อ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
การเมืองท้องถิ่นส่งผลกระทบต่อบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ สถานศึกษาในการให้ความร่วมมือ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน แต่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามปัจจัยทั้ง ๔ ประเด็นดังกล่าวข้างต้นสรุปในภาพรวม ได้
ว่าปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาและการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียนบ้าน  ดิน
ก้อง โรงเรียนมีสภาพสังคมวัฒนธรรมท่ีดีงามแข็งแกร่งมีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแหล่งเรียนรู้และ แหล่ง
วัฒนธรรม ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและ งบประมาณ และ
เนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้การ จัดการศึกษาของ
โรงเรียนตลาดหนองหวายมีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างเป็นระบบชัดเจนและต่อเนื่อง 
 

การประเมินสถานภาพของโรงเรียน  
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ประเมินสถานภาพองค์กร 
 

สภาพแวดล้อมภายใน  สภาพแวดล้อมภายนอก  
ปัจจัย  สรุปน้ำหนัก 

คะแนน  
ปัจจัย  สรุปน้ำหนัก 

คะแนน  
๑. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S๑)  ๐.๐๙  ๑. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S)  ๐.๓๘  
๒. ด้านผลผลิตและบริการ (S๒)  ๐.๒๑  ๒. ด้านเทคโนโลยี(T)  ๐.๔๕  
๓. ด้านบุคลากร (M๑)  ๐.๖๔  ๓. ด้านเศรษฐกิจ (E)  ๐.๐๗  
๔. ด้านการเงิน (M๒)  ๐.๓๐  ๔. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P)  ๐.๒๔  
๕. ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ (M๓)  ๐.๑๑   
๖. ด้านการบริหารจัดการ (M๔)  ๐.๓๒   

 



 
ภาพแสดงตำแหน่งสถานภาพของโรงเรียนตลาดหนองหวายณ เดือนเมษายน  ๒๕60 

 
สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน  
 ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของ  
โรงเรียนตลาดหนองหวายดังกล่าวข้างต้นสามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนได้อยู่ในลักษณะ “เอื้อและ 
แข็ง” (STAR) กล่าวคือ โรงเรียนมีโอกาสท่ีจะพัฒนาภารกิจในการจัดการศึกษา และให้บริการทางการ ศึกษา
กับชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงตาม ความรู้
ความสามารถของตนเอง และมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีมี ประสิทธิภาพ
การบริหารการจัดการท่ีเป็นระบบชัดเจนและมีคุณภาพ ด้านผลผลิตและการให้บริการท่ีดีมี ช่ือเสียงเป็นจุดแข็ง 
ในการพัฒนาภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนจากปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ปัจจัยด้านสังคม และวัฒนธรรม ด้าน
เทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย ซึ่งมีระเบียบพระราชบัญญัติท่ี เอื้อต่อการดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 วิสัยทัศน์ (Vision)  
ส่ิงแวดล้อมดี นักเรียนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสานสัมพันธ์ชุมชน ยึดมั่นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  

พันธกิจ (Mission)  
1. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. จัดการเรียนการสอนเน้นคุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. จัดสภาพแว้ดล้อมท่ีเอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. จัดหาและพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้ 
5. จัดให้มีระบบบริหารจัดการท่ีดีในสถานศึกษา 
6. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นครูมืออาชีพ 
7. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ (Objective)  
1.  มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
2. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม 

เห็นคุณค่า ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. โรงเรียนมีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น/ วิทยากรในท้องถิ่นมาสอนในโรงเรียน 
5. นักเรียนมีคามรู้ความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพภายในองค์กร 
7. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีความสามารถใน

การใช้ส่ือและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู ้
8. ครูได้พัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อป ี
9. ชุมชนทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา 

 
 

จุดเน้น  
     1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นทุกคน  
     2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (NT และ O-NET) ทุกกลุ่มสาระวิชาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒  
     3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นผู้เรียนมีมารยาทดี มีจิตอาสา ดูแล 
รักษาส่ิงแวดล้อมและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 
 



คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
๑.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง  
๖. มุ่งมั่นในการทำงาน  
๗. รักความเป็นไทย  
๘. มีจิตสาธารณะ  
๙. รักษ์ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย ์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  
๓. กตัญญูต่อพ่อแม ่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม  
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน  
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
๘.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
๙.  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ  

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะ 
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี  

๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างหรือกิเลส มีความละอาย 
 เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
 

ปรัชญาโรงเรียน  ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ 
คำขวัญ   ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สีประจำโรงเรียน แดง - ขาว 
อัตลักษณ์  มีระเบียบวินัย ยิ้มง่าย  ไหว้สวย   
เอกลักษณ์  มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี 
 
 
 



กลยุทธ์สถานศึกษา(Strategy)  
กลยุทธ์ที ่๑ ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กลยุทธ์ที่๒ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้เรียนตามศักยภาพของตนเอง  
กลยุทธ์ที ่๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ

ทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
กลยุทธ์ที ่๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
กลยุทธ์ที่๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
 

วิเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์ : มาตรฐานระดับ
การศึกษาปฐมวัย ประเด็นกลยุทธ์  

ข้อ : มาตรฐานของสถานศึกษา  

กลยุทธ์ที ่๑ ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกใน
ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มาตรฐานท่ี๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  

มาตรฐานท่ี๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจ  

มาตรฐานท่ี๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  
มาตรฐานท่ี๔  เด็กมีพัฒนาการด้าน

สติปัญญา  
มาตรฐานท่ี๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าท่ีอย่างมี ประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  

กลยุทธ์ที่๒ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง 
ครอบคลุม ผู้เรียนได้เรียนตามศักยภาพของ
ตนเอง  
 

มาตรฐานท่ี๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจ  

มาตรฐานท่ี๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  
มาตรฐานที๙  สถานศึกษามีการสร้าง 

ส่งเสริม สนับสนุน ให ้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้  

มาตรฐานท่ี๗  แนวจัดการศึกษา  
กลยุทธ์ที ่๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู ้
 

มาตรฐานท่ี๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี ประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  

มาตรฐานท่ี๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  



วิเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์ : มาตรฐานระดับ
การศึกษาปฐมวัย ประเด็นกลยุทธ์  

ข้อ : มาตรฐานของสถานศึกษา  

กลยุทธ์ที ่๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังระบบ 
 

มาตรฐานท่ี๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและ แนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพ ให้สูงขึ้น  

มาตรฐานท่ี๘  สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาตามท่ีกำหนดใน
กฎกระทรวง  

กลยุทธ์ที่๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

มาตรฐานท่ี๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  

มาตรฐานท่ี๔  เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา  

มาตรฐานท่ี๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตาม ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษา ปฐมวัย  

มาตรฐานท่ี๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและ แนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพ ให้สูงขึ้น  

มาตรฐานท่ี๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตาม ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษา ปฐมวัย  

 
 
วิเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์ : มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

กลยุทธ์องค์กร  ข้อ : มาตรฐานของสถานศึกษา  
กลยุทธ์ที ่๑ ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกใน
ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 



กลยุทธ์องค์กร  ข้อ : มาตรฐานของสถานศึกษา  
กลยุทธ์ที่๒ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง 
ครอบคลุม ผู้เรียนได้เรียนตามศักยภาพของ
ตนเอง  
 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

กลยุทธ์ที ่๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู ้
 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

กลยุทธ์ที ่๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังระบบ 
 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี4  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล  

กลยุทธ์ที่๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี4  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๔  
โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์  

โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  ปีการศึกษา ๒๕60-๒๕๖3 พร้อมเป้าหมายและ 
งบประมาณ  

การดำเนินกิจกรรม / โครงการตามกลยุทธ์  
 กลยุทธ์ที ่๑ ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 กิจกรรม/โครงการ  
ปีการศึกษา  

๒๕60  ๒๕๖1  ๒๕๖2  ๒๕๖3  
๑. โครงการส่งเสริมศักยภาพและสุนทรียภาพของนักเรียน      

๒. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูพ้ัฒนาอาชีพสู่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

    

๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริธรรมนักเรียน      
 
  กลยุทธ์ที ่๒ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้ตามศักยภาพ 

กิจกรรม/โครงการ  
ปีการศึกษา  

2560  ๒๕๖1  2562  2563 
๑. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     

 
 
 
  กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามรถ
ทางเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

กิจกรรม/โครงการ  
ปีการศึกษา  

๒๕60 ๒๕๖1  ๒๕๖2  ๒๕๖3  

๑. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้      

๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     

๓. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย     

  
ยุทธ์ที ่๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 

กิจกรรม/โครงการ  
ปีการศึกษา  

๒๕60  ๒๕๖1  ๒๕๖2  ๒๕๖3  

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

    

 



 กลยุทธ์ที ่๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

กิจกรรม/โครงการ  
ปีการศึกษา  

๒๕60 ๒๕๖1  ๒๕๖2  ๒๕๖3  

1.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา     

2.โครงการจัดซื้อพัสดุประจำปี     

3.โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน     

4.โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล้อมและ
บริบทของโรงเรียน 

    

 
  

การใช้งบประมาณและทรัพยากร  
๑. การคาดการณ์จำนวนนักเรียนตามสำมะโนนักเรียนและแผนการจัดช้ันเรียน 

จำนวนชั้นเรียน  
ปีการศึกษา  

๒๕60  ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63  ๒๕๖4  
ช้ันอนุบาล 2 40 42 43 45 47 
ช้ันอนุบาล 3  47 40 42 43 45 

รวม  87 82 85 88 92 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  42 44 47 51 53 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒  51 42 44 47 51 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  68 51 42 44 47 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔  76 68 51 42 44 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕  71 76 68 51 42 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  79 71 76 68 51 

รวม  387 352 328 303 288 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 12 13 15 11 12 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 8 12 13 15 11 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 15 8 12 13 15 

รวมทั้งหมด  35 33 40 39 38 
 
๒. การคำนวณงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว) ซึ่งเป็นงบประมาณหลักท่ี 

โรงเรียนนำมาใช้วางแผนบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจและเป้าหมายท่ีกำหนดดังนี้  
๒. ๑ ระดับปฐมวัย จำนวนงบประมาณเกิดจากจำนวนนักเรียน X ๑,๗๐๐ บาท  
๒. ๒ ระดับประถมศึกษา จำนวนงบประมาณเกิดจากจำนวนนักเรียน X ๑,๙๐๐ บาท  

ทั้งนี้ ไม่คิดคำนวณรวมกับงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงิน อื่นที่จ่าย
พร้อมกับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทน งบดำเนินงาน และงบลงทุน ท่ีเป็นปกติซึ่ง ได้รับจัดสรรและ
อนุมัติจาก สพฐ. และงบเงินอุดหนุน เช่นรายการค่าอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนขาดแคลนค่าอาหาร



กลางวัน สำหรับนักเรียนรายการเงินอุดหนุนอื่น ๆ และเงินรายได้จากการ บริจาค และระดมทรัพยากรท่ีพึงมี
และพึงได้รับในภายหลัง ซึ่งจะไปปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษาหรือโครงการท่ีจัดทำรองรับ
สำหรับการบริหารงบประมาณรายการนั้น ๆ ต่อไป 

ประมาณการงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

จำนวนนักเรียน  
ปีการศึกษา  

๒๕60  
(บาท)  

๒๕๖1  
(บาท)  

๒๕๖2  
(บาท)  

๒๕๖3  
(บาท)  

ระดับปฐมวัย  
จำนวนนักเรียน X ๑,๗๐๐ บาท  147,900 139,400 144,500 149,600 
ระดับประถมศึกษา  
จำนวนนักเรียน X ๑,๙๐๐ บาท  735,300 668,800 623,200 575,700 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 บาท 122,500 115,500 140,000 136,500 

รวม  
 1005,700 923,700 907,700 861,800 

รวมทั้งสิ้น  3,698,900 

 
๓. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารและการจัดการ (ประมาณการ) 
 

 
 

แผนงานขับเคลือ่น  

ปีการศึกษา  
๒๕60  
(บาท)  

๒๕๖1  
(บาท)  

๒๕๖2  
(บาท)  

๒๕๖3  
(บาท)  

ค่าสาธารณูปโภค  100,570 92,370 90,770 86,180 
บริหารวิชาการ ๖๐ %  
-กลุ่มบริหารวิชาการ  
-กลุ่มบริหารงานบุคคล  543,078 498,798 490,158 465,372 
บริหารท่ัวไป ๓๐ %  
-กลุ่มบริหารงบประมาณ  
-กลุ่มบริหารท่ัวไป  271,539 249,399 245,079 232,686 
สำรองจ่าย ๑๐ %  90,513 83,133 81,693 77,562 

รวม  1,005,700 923,700 907,700 861,800 
รวม ๔ ปีการศึกษา  3,698,900 

  
 
 
 
 



 ส่วนที่ ๕  
การกำกับติดตาม ประเมิน และรายงาน  

การบริหารแผน  
โรงเรียนตลาดหนองหวายใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารแผนพัฒนา 

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีสำคัญ ๖ ประการดังนี้  
          ๑. หลักนิติธรรม คือการดำเนินการ จะต้องถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ังต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องเป็นหลักในการดำเนินการในทุกขั้นตอน  

          ๒. หลักคุณธรรม คือการดำเนินการ จะต้องคำนึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดี ไม่ทำให้ผู้ท่ี มี
ส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน  

           ๓. หลักความโปร่งใส คือการดำเนินการจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  

           ๔. หลักความมีส่วนร่วม คือการดำเนินการจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ  

           ๕. หลักความรับผิดชอบ คือ การดำเนินการจะมีผู้ได้รับมอบหมายและต้องมีความรับผิดชอบ พร้อม
ท่ีจะปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป  

           ๖. หลักความคุ้มค่า คือ การดำเนินการองตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัดดังนัน้ในการ บริหาร
จัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

การกำกับติดตาม  
โรงเรียนตลาดหนองหวายกำหนดแนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานในการบริหารแผนพัฒนา 

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ.๒๕60-๒๕๖3 โดยยึดวงจรคุณภาพ (PDCA : DEMING CYCLE) 
ของ Dr.Edward W. Deming ดังนี้  
 ๑ . P : PLAN การวางแผนจัดทำโครงการ  

• วัตถุประสงค์เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่  

• มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่  

• ระยะเวลาดำเนินการท่ีกำหนดไว้เหมาะสมหรือไม่  

• งบประมาณท่ีกำหนดเหมาะสมหรือไม่  

• มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการหรือไม่  
 
 
 
 
 

 



๒ . D : DO การกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ  

• มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการหรือไม ่ 

• มีผู้รับผิดชอบดำเนินการได้ตามท่ีกำหนดไว้หรือไม ่ 

• มีการประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร  

• สามารถดำเนินการตามระยะเวลาท่ีกำหนดหรือไม่  

• สามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
  

๓ . C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน  

• ได้มีการกำหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่  

• มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่  

• ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรอืไม่  

• ปัญหา/จุดอ่อนท่ีพบในการดำเนินการมีหรือไม่  

• ข้อดี/จุดแข็งของการดำเนินการมีหรือไม่  
 

๔ . A : ACTION นำข้อมูลท่ีได้จากการกำกับติดตามการดำเนินงานไปปรับปรุงต่อไป  

• มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนท่ีค้นพบ  

• มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพิ่มขึ้น  

• มีการนำผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสำหรับใช้วางแผนจัดทำ  
โครงการในครั้งต่อไป  

• กำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบการติดตามประเมินผล  
โรงเรียนตลาดหนองหวายได้กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ

แผนพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนตลาดหนองหวายพ.ศ. ๒๕60-๒๕๖3 ดังนี้  
        ๑. มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ  
        ๒. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ  
        ๓. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล  
        ๔. ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล  
        ๕. รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ  

๕.๑ ระยะท่ี ๑ รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ  
๕.๒ ระยะท่ี ๒ รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อดำเนินการเสร็จส้ิน

แล้ว  
      ๖. นำข้อมูลท่ีได้จากการรายงานท้ัง ๒ ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนำผลการศึกษาวิเคราะห์ ดังกล่าวไป
พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป  
 

การรายงานผล  
๑. รายงานผลการดำเนินงาน เมื่อส้ินสุดแต่ละกิจกรรมท่ีกำหนดให้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม  

๒. เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และ หน่วยงานต้น
สังกัด นำผลจากการสรุปการไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงานในปีการศึกษา
ต่อไป  
 
 
 


