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งานแผนงาน 
โรงเรียนบางมูลนากภูมวิิทยาคม 

 

ส่วนที่  2 

การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวทิยาคม 

       การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้สว่นเสียและผู้รับบริการ  ( Stakeholders  Analysis ) 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียต้องการจาก

หน่วยงาน 

ความต้องการ / 
ความคาดหวัง 

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

1.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน  ( Internal  Stakeholders ) 
     1.1 ผู้บริหาร  1. มอบหมายงานที่

สอดคล้องกับมาตรฐาน  
ก าหนดต าแหน่ง   
ความรู้ความสามารถ 
และสมรรถนะ 
2. ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. ความก้าวหน้า มั่นคง 
ในอาชีพ 
4. ขวัญก าลังใจ 

1. ปฏิบัติงานดี  มีคุณภาพ
ตามสมรรถนะ   
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  
และมีค าสั่งมอบหมายงาน 
2. บริการที่ดีมีคุณภาพ 
3. มีอุดมการณ์ในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
เต็มใจ เต็มความรู้  
เต็มความสามารถ  
ทุ่มเท เสียสละ 

1. ค าสั่งมอบหมายงาน 
2. ประชุม อบรม  
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
และประชุมเชิง-
ปฏิบัติการ 
3. ศึกษาด้วยตนเอง 

     1.2 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. จัดการเรียนการสอน
ตรงตามวิชาเอก และ
ความรู้ความสามารถ 
และมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ความก้าวหน้า มั่นคง 
ในอาชีพ 
3. ขวัญก าลังใจ 
4. มีสื่อ อุปกรณ์ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกเหมาะสม
กับความต้องการและ
ความจ าเป็น 

1. ผู้บริหาร บริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานมีประสิทธิภาพ  
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  สูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน และ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จาก สมศ. 
2. ครูสอนดี ดูแลนักเรียนดี 
และเป็นแบบอย่างที่ดี 
3. บริการที่ดีมีคุณภาพ 
 

1. ค าสั่งมอบหมายงาน 
2. ประชุม อบรม  
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
และประชุมเชิง-
ปฏิบัติการ 
3. ศึกษาด้วยตนเอง 
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งานแผนงาน 
โรงเรียนบางมูลนากภูมวิิทยาคม 

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียต้องการจาก

หน่วยงาน 

ความต้องการ / 
ความคาดหวัง 

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

  4. มีอุดมการณ์ในการ
ท างานปฏิบัติงานเต็มเวลา 
เต็มใจ เต็มความรู้  
เต็มความสามารถ  
ทุ่มเท เสียสละ 

 

2.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการรับบริการ  ( Marketplace  Stakeholders ) 
     2.1 นักเรียน  1. โรงเรียนจัด

กระบวนการเรียนรู้ 
ให้นักเรียนได้มาตรฐาน 
มีคุณลักษณะที่พึง-
ประสงค์ตามหลักสูตรให้
นักเรียนเป็นคนดี   
คนเก่ง และเรียนรู้ 
อย่างมีความสุข 
2. โรงเรียนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้ 
เท่าเทียมกัน 
3. ครูดี มีความรู้ 
ความสามารถ สอนเก่ง 
และเป็นแบบอย่างที่ดี 
4. โรงเรียนมี 
สื่อเทคโนโลยี  มีวัสดุ
ครุภัณฑ์  มีห้อง 
ปฏิบัติการครบถ้วน  
ที่มีคุณภาพและทันสมัย 
5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
และใช้แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

1. นักเรียนตั้งใจศึกษา 
เล่าเรียน มีระเบียบวินัย 
เป็นคนเก่ง คนดี  
มีความสุข และมีศักยภาพ
ในการแข่งขัน 
2. นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3. นักเรียนมีวิถีชีวิต 
แบบไทย  รักและหวงแหน
ถิ่นก าเนิด 
4. นักเรียนที่จบการศึกษา 
ศึกษาต่อ / ประกอบอาชีพ
ที่สุจริต / ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

1. จัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร 
2. ปลูกฝังคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 
3. จัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนและดูแล
นักเรียน สนับสนุน
นักเรียนให้ได้เรียน
อย่างต่อเนื่องจนจบ
หลักสูตร 
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งานแผนงาน 
โรงเรียนบางมูลนากภูมวิิทยาคม 

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียต้องการจาก

หน่วยงาน 

ความต้องการ / 
ความคาดหวัง 

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

     2.2 ผู้ปกครอง 1. จัดการศึกษา 
ให้บุตรหลานอย่าง 
เสมอภาคและมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน 
2. ครูและผู้บริหาร ตั้งใจ
ปฏิบัติงาน 
3. ครูสอนดีมีคุณภาพ 
4. ผู้บริหารและครู 
มีคุณธรรมจริยธรรม 

1. ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่
นักเรียนและสนับสนุน 
ส่งเสริมให้ได้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร 
2. ผู้ปกครองตระหนักเห็น
ความส าคัญของการศึกษา
และมีจิตส านึกในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

1. ประชุมผู้ปกครอง 
2. เครือข่ายผู้ปกครอง 
3. รายงานผลการเรียน
และผลงานนักเรียน
อย่างสม่ าเสมอ 

     2.3 ผู้รับจ้าง ขายอาหาร และสินค้าท่ีมี
คุณภาพ  ราคายุติธรรม 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตามระเบียบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

ประสานงาน 
ที่หลากหลายช่องทาง 
ตามท่ีระเบียบก าหนด 

3.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกหน่วยงาน  ( External  Stakeholders ) 
     3.1 สมศ.  ประเมินมาตรฐาน

ภายนอกและให้การ
รับรอง 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินเชื่อถือได้และมี
ความเที่ยง 
2. หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินมีความเป็นไปได้
สอดคล้องกับสภาพจริง 

1. การให้ข้อมูล   
ข้อเสนอแนะ   
และความคิดเห็น 
2. การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านเว็บไซด์ 

     3.2 ชุมชน  1. โรงเรียนเป็นหน่วยงาน
หลักในการพัฒนาคนใน
ชุมชน 
2. โรงเรียนจัดการศึกษา
ดี มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

    ชุมชนตระหนักเห็น
ความส าคัญและสนับสนุน
การศึกษารวมถึง 
มีจิตส านึกในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง 

1. ประชาสัมพันธ์ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
2. โรงเรียนเชิญผู้น า
ชุมชน / ปราชญ์ชุมชน
เป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน/วิทยากร
บุคคลภายนอก 
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งานแผนงาน 
โรงเรียนบางมูลนากภูมวิิทยาคม 

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียต้องการจาก

หน่วยงาน 

ความต้องการ / 
ความคาดหวัง 

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

     3.3 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

1. โรงเรียนเป็นหน่วยงาน
หลักในการพัฒนาคนใน
ชุมชน 
2. โรงเรียนจัดการศึกษา
ดี มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

     องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตระหนักเห็น
ความส าคัญและสนับสนุน
การศึกษารวมถึงมีจิตส านึก
ในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง 

     ประชาสัมพันธ์ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

 
      การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ( External  Environment  Analysis ) แบบ  C-PEST   
      ทั้ง  5  ด้าน   

     1.  ด้านพฤติกรรมของผู้รับบริการ ( Customer  Behavior  :  C ) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
1. กลุม่ผู้รับบริการ
โดยตรง 

1. โรงเรียนจัดการศึกษาดี มีคุณภาพส่งผล
ให้ประชาชน / ผู้ปกครองให้การยอมรับ 
และม่ันใจ จึงส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนแห่งนี้ 
2. ประชาชน / ผู้ปกครองส่วนใหญ่  
พึงพอใจที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร  
ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาและ 
การด าเนินงานของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

1. ผู้ปกครองที่มีฐานะดี  
นิยมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียน
เอกชนที่มีชื่อเสียง 
2. ผู้ปกครองมีค่านิยมส่ง 
บุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน 
รัฐบาลที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพส่งผล
ให้มยีอดการสมัครเข้าเรียนใน
โรงเรียนแห่งนี้มีปริมาณลดลง 
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งานแผนงาน 
โรงเรียนบางมูลนากภูมวิิทยาคม 

 

     2.  ด้านการเมืองและกฎหมาย ( Political  and  Legal  :  P ) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
1. นโยบายการศึกษาของ
รัฐบาล 

   นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
จัดศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาลส่งผลให้ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 

 

2. นโยบายการศึกษาของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

   นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 
ที่สองส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้
ประชากรวัยเรียนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 

    

3. บทบาทของกลุ่ม 
ผลประโยชน์ กลุ่มพลัง
ทางการเมือง พฤติกรรม
ทางการเมือง 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามา  
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2. องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
3. การประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. 
กระตุ้นให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้
มาตรฐาน ส่งผลให้ระดับคุณภาพการศึกษา
สูงขึ้น 

      

4. ระเบียบกฎหมายและ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องใน
การบริหารจัดการศึกษา 

   พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติก าหนดให้ 
โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย ส่งผลให้
โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้อง
กับสภาพผู้เรียนและสามารถ 
ลดอัตราการออกกลางคัน 

   พ.ร.บ.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก าหนด 
ให้มีการเลื่อนวิทยฐานะ 
ไม่สอดคล้องกับสภาพจริง ส่งผลให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
บางส่วนขาดขวัญก าลังใจ 
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งานแผนงาน 
โรงเรียนบางมูลนากภูมวิิทยาคม 

 

     3.  ด้านเศรษฐกิจ  ( Economic  :  E ) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
1. สภาวะทางเศรษฐกิจ 1. มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชุมชน  

มีการลงทุนจากภาคเอกชนเพิ่มข้ึนส่งผล 
ให้ภาพรวมรายได้ของประชาชนอยู่ในระดับ
ดี  
 

1. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมแบบดั้งเดิม  และอาชีพ
ไม่หลากหลาย  
2. ประชากรมีรายได้ไม่แน่นอน 
และรายได้ต่ า 
3. แนวโน้มเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยสูง 
อัตราการว่างงานสูง ส่งผลให้
ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนไม่มีงาน
ท า ไม่สามารถสนับสนุน 
การเรียนการสอนของนักเรียน 
ได้อย่างเต็มท่ี 

2. งบประมาณ /  
การสนับสนุนงบประมาณ
ของรัฐบาล 

   รัฐบาลตระหนักถึงประโยชน์และ 
ความส าคัญของการศึกษา ส่งผลให้รัฐบาล
จัดสรรงบประมาณเพ่ิม 

 

 

    4.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ( Social - cultural  :  S ) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
1. จ านวนประชากร 
และโครงสร้างประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

   แนวโน้มโครงสร้างประชากร 
วัยการศึกษาลดลง ส่งผลให้โรงเรียน 
มีการบริหารแบบศูนย์รวมโรงเรียน หรือ
การเรียนรวม 

   แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 
ส่งผลให้นักเรียนลดลง 

2. สภาพของชุมชน    สภาพชุมชนรอบโรงเรียนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตร มีวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ส่งผลให้
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในวิชานั้น ๆ และเป็น
แบบอย่างในการประกอบอาชีพอิสระ 

   มีปัญหาน้ าท่วมในบางพ้ืนที่  
ส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
ผู้ปกครอง 

3. คุณภาพชีวิต 
ของประชากร 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ความเชื่อ ค่านิยม  
และวัฒนธรรม 

   ชุมชน / ผู้ปกครอง โดยภาพรวมเห็น
คุณค่าประโยชน์ของการศึกษา ส่งผลให้มี
การสนับสนุนการศึกษาด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย 
 

   ชุมชน / ผู้ปกครองบางส่วนเป็น
สังคมบริโภค ส่งผลให้มีค่านิยม 
ที่ไม่พึงประสงค์ต่อนักเรียน 
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    5.  ด้านเทคโนโลยี  ( Technological  :  T ) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
1. ความก้าวหน้าและ
ความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี 

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้
สามารถเป็นสื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตาม
ความสนใจ 
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้
โรงเรียนน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารได้ 

   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้นักเรียนเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น    ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน 
ที่หลากหลายส่งผลให้โรงเรียนสามารถ 
ให้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ / เป็นครูให้ความรู้ / 
เป็นแบบอย่างการเรียนรู้ การด ารงชีวิต 
ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและความเป็น 
ชาติไทย 

 

 
       การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ( Internal  Environment  Analysis ) แบบ  7S  ทั้ง  7  ด้าน   
     1.  ด้านโครงสร้าง  ( Structure  :  S1 ) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การจัดโครงสร้าง 
การบริหารงานของ
โรงเรียน 

   โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
เป็นระบบ สามารถบริหารจัดการ 
ได้มาตรฐาน  เนื่องจากด าเนินงานเป็นไป
ตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด 

 

2. การก าหนดบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ
และมาตรฐานของ 
โรงเรียน 

   โรงเรียนก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่ 
มอบหมายงานบุคลากรทุกระดับชัดเจน 
เนื่องจากจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้ตรงกับ
ความรู้ความสามารถและสมรรถนะของ
ต าแหน่งหน้าที่ สอดคล้องกับระเบียบที่
ก าหนด 

   อัตราก าลังของบุคลากร 
มีไม่เพียงพอ 
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    2.  ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน  ( Strategy  :  S2 ) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การก าหนดทิศทาง 
ของโรงเรียน 

   โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเนื่องจาก
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในด้วยเทคนิค SWOT  
ที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริง 
ของโรงเรียน 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนมีการ
ปรับเปลี่ยน/โยกย้ายบ่อยครั้งส่งผล
ให้การบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในบางส่วนเกิดความล่าช้า
ไม่แน่นอน 

2. การก าหนดโครงการ / 
กิจกรรม 

   โรงเรียนมีแผนงาน / โครงการ /  
กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้าประสงค์และบริบทของโรงเรียน รวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก 
มีกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
และมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   โรงเรียนด าเนินการปรับแผนงาน 
/ โครงการ / กิจกรรม และ
งบประมาณเพ่ิมเติมเนื่องจาก 
การก าหนดหลักการเหตุผล 
วัตถุประสงค์ยังไม่สอดคล้อง 
กับโครงการ / กิจกรรม 

3. การถ่ายทอดกลยุทธ์ 
ไปสู่การปฏิบัติในระดับ
กลุ่ม และระดับบุคคล 

   โรงเรียนด าเนินการถ่ายทอดกลยุทธ์ 
ไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่มและ 
ระดับบุคคลได้อย่างทั่วถึง เนื่องจาก 
ใช้กระบวนการ และวิธีการที่หลากหลาย 

   โรงเรียนด าเนินการน ากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติในระดับกลุ่ม และ
ระดับบุคคลยังไม่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากการก าหนดตัวชี้วัดบุคคล
ยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และตัวชี้วัดของโรงเรียนบางส่วน 
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     3.  ด้านระบบในการด าเนินงานของหน่วยงาน  ( System  :  S3 ) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ระบบข้ันตอน 
การด าเนินงานภายใน 
โรงเรียน 

   โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการ
ภายในเป็นระบบ มีประสิทธิภาพเนื่องจาก
บริหารจัดการสอดคล้องกับระเบียบ
กฎหมาย มาตรฐานสถานศึกษาและ
หลักการกระจายอ านาจรวมถึงคู่มือ 
การปฏิบัติงาน 

   นักเรียนส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
สาขาวิชาหลักน้อยกว่า ร้อยละ 20 

2. ระบบด้านงบประมาณ 
ระบบบัญชี การเงิน  
การพัสดุ 

   โรงเรียนมีระบบบริหารด้านงบประมาณ 
ระบบบัญชี และการเงิน การพัสดุโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เนื่องจากบริหารจัดการตาม
ระเบียบกฎหมาย 

 

3. ระบบการฝึกอบรม    โรงเรียนมีระบบการพัฒนาบุคลากร
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
เนื่องจากมีแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้นและ
ระยะยาว เน้นการส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง
และบุคลากรทุกระดับจัดท าแผนพัฒนา
ตนเอง 

 

4. ระบบการติดต่อ 
สื่อสารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   โรงเรียนมีระบบการติดต่อสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน 
การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและ
ติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น 
ๆ โดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 

 

5. ระบบการติดตาม
ประเมินผล 

   โรงเรียนมีระบบการติดตามประเมินผล 
ที่เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารและ 
มีข้อมูลส าหรับการวางแผนเนื่องด้วย 
มีการก าหนดรูปแบบ การก ากับติดตาม 
และประเมินผลเป็นระบบ  สอดคล้อง 
กับตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ 
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     4.  ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ  ( Style  :  S4 ) 

ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
(Weaknesses) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม ภาวะผู้น า 
ความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 
 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนบริหารจัดการโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เนื่องจากผู้อ านวยการโรงเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า มีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. การกระจาย
อ านาจ ตัดสินใจ ให้
บุคลากร 
ได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่
ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่ 
 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนบริหารจัดการโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เนื่องจากผู้อ านวยการโรงเรียน
ได้กระจายอ านาจตัดสินใจให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มี
อยู่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะที่ก าหนด 

  ผู้อ านวยการโรงเรียน
ต้อง 
ก ากับ ติดตามการ
ปฏิบัติงาน 
อย่างเข้มงวดในบางจุด 
เนื่องจากบุคลากร
บางส่วนปฏิบัติงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

3. การคิดค้น
ระบบงานและ
เทคนิคการบริหาร
เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ 

   บุคลากรในโรงเรียนจัดการภารกิจ 
ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ  
มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เนื่องจาก 
ได้คิดค้นนวัตกรรม ระบบงาน และเทคนิคการท างานเป็น
ทีม และมีค่านิยมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ สู่
วิสัยทัศน์ 

 

 
     5.  ด้านบุคลากร / สมาชิกในหน่วยงาน  ( Staff  :  S5 ) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 

1. จ านวนบุคลากร 
มีเพียงพอเหมาะสม 
กับความต้องการของ 
โรงเรียน 

   บุคลากรในโรงเรียนจัดการภารกิจ 
ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตาม
บทบาทหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  

   บุคลากรบางส่วนในโรงเรียนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย 
และมีการบูรณาการในรายวิชา
น้อย 

2. บุคลากรมีคุณธรรม    บุคลากรในโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ความสามารถเหมาะสม มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับภาระงาน / มาตรฐานวิชาชีพ
ที่รับผิดชอบ รวมถึงได้พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
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     6.  ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน  ( Skills  :  S6 ) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 

1. บุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะ / มาตรฐานวิชาชีพ 
2. บุคลากรในโรงเรียนจัดท าแผนพัฒนา
ตนเองเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลส าเร็จ 
สอดคล้องกับสมรรถนะ / มาตรฐานวิชาชีพ 
3. บุคลากรส่วนมากในโรงเรียนมีความรู้ 
ความสามารถในด้าน ICT จึงสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
ได้เป็นผลส าเร็จ 

 

 
     7.  ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน  ( Shared Values  :  S7 ) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ค่านิยมและ 
บรรทัดฐานที่ยึดถือ
ร่วมกัน 

   บุคลากรส่วนใหญ่มีค่านิยมในการท างาน 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เนื่องจากมีกระบวนการจัดท าค่านิยมแบบมี
ส่วนร่วม 

 

2. วิธีการปฏิบัติของ
บุคลากรและผู้บริหาร
ภายในโรงเรียน  

   บุคลากรส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมในการ
ท างานเป็นทีม เนื่องจากมีกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง 
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งานแผนงาน 
โรงเรียนบางมูลนากภูมวิิทยาคม 

 

        ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

       

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก 

น้้าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

น้้าหนักคะแนน
เฉลี่ย สรุปผลการ

วิเคราะห์ 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 0.10 3.92 -4.07 0.39 -0.41 -0.02 
ด้านเทคโนโลยี (T) 0.3 3.8 -3.67 1.14 -1.10 0.04 
ด้านเศรษฐกิจ (E) 0.4 4.33 -3.76 1.73 -1.50 0.23 
ด้านกฎหมายและการเมือง (P) 0.20 3.22 -2.98 0.64 -0.60 0.05 

รวม 1.00 15.27 -3.62 3.91 -3.61 0.30 
                             รวมเฉลี่ย 0.15  
       
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก มีค่าเท่ากับ  0.15  (ซึ่งแสดงว่ามีโอกาสมากกว่าอุปสรรค) -O- 

 
พบว่า โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมมีโอกาสที่ระดับคะแนน 3.91  และมีอุปสรรคที่ระดับ 

คะแนน 3.61  ถือว่ามีโอกาสมากกว่าอุปสรรค  กล่าวคือโรงเรียนตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  การคมนาคม  การ
สื่อสาร สะดวก และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี มีเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน  มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย  แต่เนื่องจากปัญหาสภาวะทาง
เศรษฐกิจซึ่งส่งผลต่อรายได้ของผู้ปกครองท าให้มีนักเรียนบางส่วนมีปัจจัยพ้ืนฐานที่ไม่เท่าเทียมกันสภาพ
ครอบครัวของนักเรียนบางคนครอบครัวแตกแยก  นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในทางท่ีไม่เหมาะสมและการจัดสรร
งบประมาณของภาครัฐไม่พอเพียง 
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งานแผนงาน 
โรงเรียนบางมูลนากภูมวิิทยาคม 

 

 
     ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมการจัด
การศึกษา 

น้้าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

น้้าหนักคะแนน
เฉลี่ย สรุปผลการ

วิเคราะห์ จุด
แข็ง 

จุดอ่อน 
จุด
แข็ง 

จุดอ่อน 

โครงสร้างและนโยบาย S1 0.10 4.07 -2.40 0.41 -0.24 0.17 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน
และคุณภาพของผู้เรียน S2 

0.14 3.65 -2.17 0.51 -0.30 0.21 

บุคลากร M1 0.23 3.82 -2.51 0.88 -0.58 0.30 
ด้านงบประมาณ M2 0.20 4.35 -2.77 0.87 -0.55 0.32 
สื่อ / วัสดุอุปกรณ์  M3 0.17 3.64 -2.33 0.62 -0.40 0.22 
การบริหารและจัดการ M4 0.16 3.55 -2.30 0.57 -0.37 0.20 

รวม 1.00 2.65 -1.64 3.85 -2.44 1.41 
                             รวมเฉลี่ย 0.71  
 
       
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษา มีค่าเท่ากับ 0.71   
     (ซึ่งแสดงว่าอยู่ในสถานภาพที่จุดแข็งดีกว่าจุดอ่อน) -S- 

 
พบว่า โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมมีจุดแข็งที่ระดับคะแนน 3.85  และมีจุดอ่อนที่ระดับคะแนน  

2.44  ถือว่ามีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  กล่าวคือ โรงเรียนมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน  มีความ
คล่องตัวในการจ่ายเงิน และใช้จ่ายเงินงบประมาณถูกต้องตามระเบียบราชการ  โรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหา
ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณท่ีไม่พอเพียง  โดยการระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง  และชุมชน  โรงเรียนมี
หลักสูตรของสถานศึกษา  บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน  มีสื่อการสอน  วัสดุ  ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
และมีผลการประเมินด้านผลผลิตตามระบบประกันคุณภาพการบริหารจัดการที่เป็นระบบ  นิเทศ  ก ากับ
ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  มีระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา  และการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
 จุดอ่อนคือโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนแต่ปริมาณงานในแต่ละฝ่ายยังไม่เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน  ท าให้การนิเทศก ากับติดตามไม่ทั่วถึง  และอัตราส่วนระหว่างครูในแต่ละกลุ่มสาระต่อ
จ านวนนักเรียนไม่เพียงพอในบางกลุ่มสาระ 
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งานแผนงาน 
โรงเรียนบางมูลนากภูมวิิทยาคม 

 

        ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
สรุปผลการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
สรุปผลการ
วิเคราะห์ 

1.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) -0.02 1.  โครงสร้างและนโยบาย S1 0.17 
2.  ด้านเทคโนโลยี (T) 0.04 2.  การบริหารการจัดการเรียน 

     การสอนและคุณภาพของ 
     ผู้เรียน S2 

0.21 

3.  ด้านเศรษฐกิจ (E) 0.23 3.  บุคลากร M1 0.30 
4.  ด้านกฎหมายและการเมือง (P) 0.05 4.  ด้านงบประมาณ M2 0.32 
  5.  สื่อ / วัสดุอุปกรณ์  M3 0.22 
  6.  การบริหารและจัดการ M4 0.20 

สรุปปัจจัยภายนอก 3.91 -3.61 สรุปปัจจัยภายใน 3.85 -2.44 
เฉลี่ยปัจจัยภายใน 0.15 เฉลี่ยปัจจัยภายใน 0.71 

 
พบว่า  สถานภาพของโรงเรียนเป็นแบบสภาพดาวรุ่ง คือ  มีสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามี

จุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน   สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค  และมีระดับคะแนนเฉลี่ยของ
สภาพแวดล้อมภายในคือ 0.71 ซึ่งสูงกว่าระดับคะแนนเฉลี่ยของสภาพแวดล้อมภายนอก คือ  0.15   นั่นคือ 
โรงเรียนมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  และการปฏิบัติงานคุณภาพของบุคลากร  
การบริหารการจัดการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน  การบริหารจัดการ  สภาพแวดล้อมทางสังคมดี  และได้รับ
การสนับสนุนจากชุมชนในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 
 ดังนั้นการก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรจึงควรเน้นการขยายงาน  การสนับสนุน  ส่งเสริม  การริเริ่ม   
เร่งรัด  ในการด าเนินงานเพ่ือให้โรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอนาคต  
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งานแผนงาน 
โรงเรียนบางมูลนากภูมวิิทยาคม 

 

สถานภาพโรงเรียน (ผลการวิเคราะห์ SWOT  และ ผลประเมินสถานภาพของโรงเรียน) 
 

 
1.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 โรงเรียนตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  การคมนาคม  การสื่อสารสะดวก  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชน
ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี  มีเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย  แต่เนื่องจากปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลต่อรายได้ของผู้ปกครองท าให้
นักเรียนบางส่วนมีปัจจัยพ้ืนฐานที่ไม่เท่าเทียมกัน  สภาพครอบครัวของนักเรียนบางคนครอบครัวแตกแยก  
นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในทางท่ีไม่เหมาะสมและการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐไม่พอเพียง 
2.  ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน มีความคล่องตัวในการจ่ายเงิน  และใช้จ่ายเงิน
งบประมาณถูกต้องตามระเบียบราชการ  โรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องการจัดสรรงบประมาณท่ีไม่
พอเพียง  โดยการระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง  และชุมชน  โรงเรียนมีหลักสูตรของสถานศึกษา บุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  มีสื่อการสอน  วัสดุ  ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่  และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  และมีผลการประเมินด้านผลผลิตตามระบบประกันคุณภาพ  การบรอหาร
จัดการที่เป็นระบบ  นิเทศ  ก ากับติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  มีระบบประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา  และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 

จุดอ่อนคือโรงเรียนมีโครงสร้างกาบริหารงานที่ชัดเจนแต่ปริมาณงานในแต่ละฝ่ายยังไม่เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน  ท าให้การนิเทศก ากับติดตามไม่ทั่วถึง  และอัตราส่วนระหว่างครูในแต่ละกลุ่มสาระต่อ
จ านวนนักเรียนไม่เพียงพอในบางกลุ่มสาระ 
3  ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานคุณภาพของ
บุคลากร  การบริหารการจัดการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน  การบริหารจัดการ  สภาพแวดล้อมทางสังคมดี  
และได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน  ดังนั้นการก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรจึง
ควรเน้นการขยายงาน  การสนับสนุน  ส่งเสริม  การสนับสนุน  ส่งเสริม  การริเริ่ม  เร่งรัด  ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้โรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
 


