
ส่วนที่ 2 
ผลการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา 

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดคูยาง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

 

ด้าน ด้านจุดแข็ง (Strength : S) ด้านจุดอ่อน (Weakness : W) 
1.ด้านโครงสร้างและ
นโยบายองค์กร 
( Structure ) 

1. โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน  
โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และ
สามารถน ามาปฏิบัติได้จริง 
2. นโยบายของโรงเรียนส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้ความสามารถตาม
ศักยภาพ 
3. มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย 
4. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่บุคลากร
ตรงตามความรู้ความสามารถ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

 
 

2.การบริการและ
คุณลักษณะผู้เรียน
( Service/Products) 

1. หลักสูตรสถานศึกษามีความ
หลากหลายจัดตามความถนัดและความ
ต้องการของผู้เรียน 
2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
3. มีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียน
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศ 
5. มีการส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้
ความสามารถพิเศษเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

1. การจัดบริการด้านสาธารณูปโภค 
ห้องน้ า บริการน้ าดื่ม ยังไม่เพียงพอ 
2. ผู้เรียนบางส่วนไม่มีระเบียบวินัยใน
ตนเอง 
3. ผู้เรียนแต่ละชั้นเรียนมีจ านวนมาก  
ท าให้การดูแลไม่ทั่วถึง 
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ด้าน ด้านจุดแข็ง (Strength : S) ด้านจุดอ่อน (Weakness : W) 
3. ด้านบุคลากร 
( Man ) 

1. บุคลากรทุกคนมีความศรัทธาในวิชาชีพ
ครู 
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  และ
พร้อมรับความรู้ที่ทันสมัย 
3. บุคลากรมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน  ทั้งงานสอน
และงานพิเศษ 
4. ครูมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
5. ครูมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ
ปริญญาตรีทุกคน และพัฒนาตนเอง              
อยู่เสมอ 
6. บุคลากรทุกคนมีความตระหนักและรู้
คุณค่าขององค์กร เห็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรัก
ความสามัคคี เสียสละอุทิศเวลาให้กับทาง
ราชการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียน... 
8. ผู้บริหารและคณะครูได้รับการยอมรับ
จากผู้ปกครองและชุมชนในการจัด
การศึกษา 

1. ครูส่วนหนึ่งขาดทักษะการใช้สื่อ และ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูบางส่วนมีภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายนอกเหนือจากการสอน
เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
3.ครูบางส่วนได้รับมอบหมายให้สอนไม่
ตรงกับวิชาเอก 
4.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษน้อย 
 

5. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
(Material) 
 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนเพียงพอ 
2. การบ ารุง ดูแลและตรวจสอบวัสดุ 
ครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน 
3. อาคารสถานที่มีความพร้อมในการ
ให้บริการแก่ชุมชนและองค์กรภายนอก 
 

1. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมี
จ านวน ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
2. มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างฟุ่มเฟือย 
3. อาคารห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
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ด้าน ด้านจุดแข็ง (Strength : S) ด้านจุดอ่อน (Weakness : W) 
 4. มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่

อย่างสม่ าเสมอ 
 ส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี 
5. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ไร้สายครอบคลุมทั่วพ้ืนที่บริเวณโรงเรียน 
6. โรงเรียนมีเว็บไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดข้ึน 
 

4. ห้องสมุดมีหนังสือไม่หลากหลายและ
ไม่เพียงพอต่อการศึกษาและสืบค้น 
5. ห้องพิเศษต่างๆเช่น ห้องอัจฉริยะ 
และห้องเครือข่ายไร้พรมแดนไม่
เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ลดลง 
6. สภาพโต๊ะ เก้าอ้ี ในห้องเรียน                       
เก่า ช ารุด 
7. โสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ            
ขาดบุคลากรทีมีความสามารถ               
เฉพาะทาง 

6. ด้านการจัดการ
(Management) 
 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์สามารถบริหารงาน
ได้อย่างเป็นระบบและบรรลุเป้าหมายการ
จัดการศึกษา 
2. ผู้บริหารมีการวางแผนการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ  
3. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
4. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีเครือข่ายผู้ปกรองเข้ามา                 
มีส่วนร่วม 
5. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  

1. การนิเทศก ากับติดตามการ
ด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง   
2. การประสารงาน การด าเนินงาน               
ในโรงเรียนไม่ทั่วถึง 
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ด้าน ด้านโอกาส ( Opportunities:O) ด้านอุปสรรค ( Threats:T) 
1. ด้านสังคม
วัฒนธรรม 
(Social-cultural) 
 

1. โรงเรียนได้รับการยอมรับในการจัด
การศึกษา จากภาครัฐและเอกชน  
2. ชุมชนและท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นทีหลากหลาย เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ต่อผู้เรียน 
3. ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาโรงเรียน 

1. ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic) 
 

1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรท้องถิ่นในชุมชน ส่งผลให้การจัด
การศึกษาของโรงเรียนพัฒนามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
2. สามารถระดมทรัพยากรสนับสนุนด้าน
การพัฒนาการศึกษา และจัดกิจกรรม 
ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและ
องค์กรอ่ืนเป็นอย่างดี 
3. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

1. ภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงท า
ให้ผู้ปกครองส่วนหนึ่งไม่สามารถ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนได้ 
 

3. ด้านการเมือง 
กฎหมายและนโยบาย 
(Political and legal) 
 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็น
ความส าคัญของการจัดการศึกษา 
2. นโยบายของรัฐบาลเอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
3. รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดการศึกษา 
4. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 
ปีอย่างมีคุณภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 
5. รัฐบาลให้การส่งเสริมและสนับสนุน
นักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและมี 

1. นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้น
สังกัดเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงท าให้การ
พัฒนาจัดการศึกษาไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
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ด้าน ด้านโอกาส ( Opportunities:O) ด้านอุปสรรค ( Threats:T) 
 นโยบายช่วยเหลือทางด้านการศึกษา  

4. ด้านเทคโนโลยี 
(Technological) 
 

1. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ท า
ให้นักเรียนมีแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่ง
เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
หลากหลายทั้งสถาบันการศึกษา และ
องค์กรเอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน ส่งผลให้
นักเรียนเกิดความรู้และแสวงหาความรู้          
ได้ด้วยตนเอง 
2. การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ เพ่ือการสืบค้นข้อมูลแก่ครู 
นักเรียน สามารถน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ได้
อย่างคล่องแคล่ว 
3. คอมพิวเตอร์มีราคาถูกลง ท าให้
โรงเรียนสามารถจัดซื้อจัดหามาใช้               
ในการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้ 
4. โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง             
ท าให้เกิดความทันสมัยและความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี 
 

1. ชุมชนและท้องถิ่นขาดการควบคุม
การให้บริการด้านเทคโนโลยี                     
เช่น ร้านเกม  
2. งบประมาณในการจัดการศึกษา             
มีน้อย ท าให้สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้                     
ในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของนักเรียน                      
ไม่ทันสมัย และขาดการซ่อมบ ารุง 
 

 
ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนวัดคูยางแล้ว น าข้อมูลมา
ประเมินสถานภาพ ปรากฏว่าโรงเรียนวัดคูยาง มีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาสทีเ่อ้ือต่อการพัฒนา
และจัดการศึกษา ส่วนปัจจัยภายในทีเ่ป็นจุดแข็งที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการบริหารจัดการศึกษา ที่มีการ
กระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร จึงท าให้โรงเรียนวัดคูยาง สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาสู่โรงเรียนระดับมาตรฐานสากลต่อไป 
 

 


