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ตอนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพองค์กร

โรงเรียนได้ดำเนินกำรวิเครำะห์สภำพองค์กร โดยครูผู้รับ ผิดชอบในกำรจัดกิจกรรม ทำกำรวิเครำะห์ในส่วน
ที่ตนรับผิดชอบ จำกสภำพแวดล้อมปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกองค์กร ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนของกิจกรรมต่ำง ๆ
หลังจำกนั้นคณะกรรมกำรวิเครำะห์สภำพองค์กร ประกอบด้วย ฝ่ำยบริหำร หัวหน้ำงำน หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
จำนวน 60 คน
โดยองค์ประกอบของกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของหน่วยงำน โดย SWOT Analysis ประกอบด้วยสภำพแวดล้อม
ภำยในที่เป็นจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) และสภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็นโอกำส (Opportunity) อุปสรรค
(Threat) โดยทำกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัจจัยที่มีอิทธิพล ปัญหำคือกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ดังนี้
การประเมินสภาพแวดล้อมสถานศึกษา (SWOT Analysis)
สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
1. ฝ่ายบริหาร
1.
2.
3.
4.

จุดแข็ง (Strength)
มีทีมงำนบริหำรจัดกำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
มีประสบกำรณ์
มีควำมพร้อมทุก ๆ ด้ำน
มีกำรจัดกำรบริหำรที่เป็นไปตำมขั้นตอน ตำมคำสั่ง
ขององค์กร
ผู้บริหำร (ผู้อำนวยกำร) มีควำมเชี่ยวชำญเป็นที่ยอมรับ
(ผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญ)

จุดอ่อน (Weakness)
1. ขำดบุคลำกรที่ครบทุกงำน
2. มีกำรเคลื่อนย้ำยบ่อย
3. กำรขำดอัตรำกำลังในกำรพัฒนำงำนของกลุ่มงำน
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. ผู้บริหำร (รองผู้อำนวยกำร) ไม่ครบตำมโครงกำร
ทำให้มีภำระงำนในกำรบริหำรจัดกำรมำกเกินไป

2. การบริหารจัดการ
1.
2.
3.
4.

จุดแข็ง (Strength)
บริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ
บริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
กำรบริหำรจัดกำรมีควำมพร้อมทุกด้ำน
นำ ICT เข้ำมำบริหำรจัดกำร

จุดอ่อน (Weakness)
1. กำรประสำนงำนระหว่ำงฝ่ำยต่ำง ๆ
2. กำรใช้ทรัพยำกรและฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
ขำดกำรเชื่อมโยงระหว่ำงฝ่ำย
3. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรบริหำรจัดกำร
4. ผู้บริหำรรับภำระงำนมำกเกินไป
5. กำรรับรู้ข้อมูลภำยในแบบมีส่วนร่วมแต่ละงำน
ยังกระจุกฝ่ำยเดียว
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จุดแข็ง (Strength)
1. บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรเรียนรู้สิ่งใหม่
2. มีกำรปฏิบัติหน้ำที่เบิกจ่ำยตำมระเบียบ โปร่งใส
3. ปีงบประมำณเพียงพอในกำรเบิกจ่ำย

จุดอ่อน (Weakness)
1. บุคลำกรมีควำมรู้ไม่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน
2. กำรติดตำมกำรคืนเงินยืมล่ำช้ำ
3. บุคลำกรบำงส่วนมีมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
4. เจ้ำหน้ำงำนกำรเงินมีภำระงำนสอนมำกเกินไป
5. ขำดจุดบริกำร One Stop Service

4. คณะกรรมการสถานศึกษา
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
1. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด 1. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำรไม่เพียงพอ
2. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและ
2. ภำรกิจของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำแต่ละท่ำน ทำให้
ประสบกำรณ์ มำจำกหลำกหลำยอำชีพ
มีปัญหำในกำรเข้ำร่วมประชุมอย่ำงสม่ำเสมอ
3. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจอุทิศตน
3. ไม่มีเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรปฏิบัติงำนประจำ ต้องใช้ครู
เสียสละเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
มำทำหน้ำที่ ทำให้ครูขำดกำรสอน
และโรงเรียนอย่ำงแท้จริง

5. งานอาคารสถานที่
จุดแข็ง (Strength)
1. มีอำคำรสถำนที่เอื้ออำนวยกำรต่อกำรเรียนรู้และ
เพียงพอกับควำมต้องกำร
2. ระบบสำธำรณูปโภคเพียงพอ / พร้อมใช้งำน
ได้ทุกโอกำส
3. มีงบประมำณในกำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง

6. ห้องเรียนกับห้องปฏิบัติการ

จุดอ่อน (Weakness)
1. บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนไม่มีควำมชำนำญในงำนที่ปฏิบัติ
2. อำคำรเรียนไม่สะอำด เนื่องจำกแม่บ้ำนประจำตึกต้องไป
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงอื่น ไม่ได้ดูแลอำคำรทั้งวัน
3. กำรแก้ไขปัญหำไม่ได้แก้ที่บุคคล (แม่บ้ำน) แต่ให้ย้ำย
สถำนที่ปฏิบัติงำน ซึ่งทำให้สร้ำงปัญหำในจุดใหม่
4. ขำด One Stop Service ในงำนที่มีควำมจำเป็นสำคัญ
เร่งด่วน
5. ขำดระบบกำรบริหำรอำคำรสถำนที่ เช่น หัวหน้ำอำคำร
และกำรประสำนงำนด้ำนอำคำรสถำนที่
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1.
2.
3.
4.
5.

จุดแข็ง (Strength)
ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุนดูแล
มีระบบกำรดูแลห้องเรียนทั้งจำกครูและนักเรียน
มีห้องปฏิบัติกำรที่หลำกหลำยและเพียงพอ
มีห้องเรียนขนำดใหญ่สำหรับรองรับกำรติวนักเรียน
จำนวนมำก เช่น ติว ม.6
มีโครงกำรเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน

จุดอ่อน (Weakness)
1. อุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในห้องปฏิบัติกำร
ยังไม่เพียงพอ เช่น โปรเจคเตอร์ วิชวล เครื่องดนตรี ฯลฯ
2. กำรจัดสภำพแวดล้อมของห้องเรียนยังไม่ดี เช่น
ห้องเรียนดนตรี มีผลกระทบกับห้องเรียนข้ำง ๆ
3. โต๊ะ เก้ำอี้ ไม่เพียงพอ มีกำรชำรุด ไม่เหมำะสม
4. ห้องเรียนปฏิบัติกำรที่มียังไม่เพียงพอ
5. ยังขำดกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอนอย่ำงจริงจัง
ให้ครอบคลุมทุกรำยวิชำ
6. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรบำงกลุ่มสำระ ไม่รวมอยู่บริเวณ
เดียวกัน
7. ขำดห้องเรียน Multimedia คุณภำพดี
8. กำรจัดโซนพื้นที่วิชำ

7. ด้านหลักสูตร
จุดแข็ง (Strength)
1. มีควำมหลำกหลำย ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
นักเรียน

จุดอ่อน (Weakness)
1. ขำดกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
2. บำงหลักสูตรไม่ตอบสนองต่อกำรค้นพบอำชีพของนักเรียน
3. บำงหลักสูตรยังไม่ทันต่อควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
กำรเปลี่ยนแปลงยุคสมัย

8. ด้านครู
จุดแข็ง (Strength)
1. ครูมีครบตำมสำขำวิชำ

จุดอ่อน (Weakness)
1. ครูบำงส่วนสื่อสำรภำษำที่สองไม่ได้
2. ครูยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ครูมีภำระงำนนอกจำกงำนสอนมำกเกินไป

9. การจัดการเรียนการสอน
จุดแข็ง (Strength)
1. มีกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ชัดเจน เป็นระบบ

จุดอ่อน (Weakness)
1. มีกิจกรรมจำกหน่วยงำนมำแทรก ทำให้แผนกำรจัด
กำรเรียนกำรสอนไม่เป็นไปตำมที่กำหนดไว้

10. สื่อการเรียนการสอน
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)
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1. ไม่ได้แลกเปลี่ยน เผยแพร่เกี่ยวกับกำรใช้สื่อกำรเรียน
กำรสอน
2. กำรจัดเก็บสื่อที่ไม่เป็นระบบ

11. สิ่งอานวยความสะดวกกับการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน
จุดแข็ง (Strength)
1. มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพียงพอ

จุดอ่อน (Weakness)

12. แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน
จุดแข็ง (Strength)
1. มีแหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียนที่หลำกหลำย

จุดอ่อน (Weakness)
1. นักเรียนมีโอกำสเข้ำไปใช้แหล่งเรียนรู้ไม่ทั่วถึง

13. ICT (สารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยี)
จุดแข็ง (Strength)
1. มีระบบเครือข่ำย ICT ครอบคลุม

จุดอ่อน (Weakness)
1. งบประมำณไม่เพียงพอ
2. ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
3. ระบบไม่รองรับกับปริมำณกำรใช้งำน

14. นักเรียนกลุ่มอ่อน
1.
2.
3.
4.

จุดแข็ง (Strength)
สร้ำงชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ
มีจิตอำสำ
มีทักษะดำรงชีวิตที่ดี เอำตัวรอด

จุดอ่อน (Weakness)
1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนน้อย ไม่มีควำมพร้อมในกำรเรียน
2. เป็นกลุ่มติด 0 ร มส
3. ปัญหำด้ำนพฤติกรรม
4. ปัญหำครอบครัว ฐำนะทำงเศรษฐกิจ

15. นักเรียนกลุ่มปานกลาง
จุดแข็ง (Strength)
1. มีน้ำใจช่วยเหลือเด็กกลุ่มอ่อน

จุดอ่อน (Weakness)
1. ขำดกำรวำงแผน / เป้ำหมำยในอนำคตที่ชัดเจน
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3. มีกำรพัฒนำด้ำนกำรเรียนควบคู่กับกำรทำกิจกรรม
กล้ำแสดงออก
4. ปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ได้
5. มีสุขภำพร่ำงกำย สุขภำพจิตที่แข็งแรง
6. มีควำมเป็นผู้นำ

2. ขำดทักษะในกำรทำงำน
3. ขำดกำรจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ
4. ขำดแรงจูงใจที่จะพัฒนำให้ดีขึ้น

16. นักเรียนกลุ่มเก่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จุดแข็ง (Strength)
มีควำมรับผิดชอบ/ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่ดี/สูง
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดี/สูง
สร้ำงชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เป็นที่ยอมรับของครู
มีวินัยต่อตนเองและส่วนร่วม
มีควำมพร้อมทำงด้ำนเศรษฐกิจ
มีเป้ำหมำยชีวิตชัดเจน

จุดอ่อน (Weakness)
1. มีโอกำสทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมน้อย
2. ขำดทักษะชีวิต/สังคม/กำรสื่อสำร
3. มีปัญหำวุฒิภำวะด้ำนอำรมณ์ (EQ)

17. ผู้ปกครอง
1.
2.
3.
4.

จุดแข็ง (Strength)
มีกำรสนับสนุน/ให้ควำมร่วมมือกับทำงโรงเรียน
มีฐำนะทำงเศรษฐกิจดี ระดับกำรศึกษำดี (สูง)
มีควำมรู้ เข้ำถึงเทคโนโลยี
มีเครือข่ำยผู้ปกครองเข็มแข็ง

จุดอ่อน (Weakness)
1. มีปฏิสัมพันธ์ภำยในครอบครัวน้อยลง เพรำะกำรใช้
เทคโนโลยีมำกขึ้น ผู้ปกครองทำงำนมำก
2. มีปัญหำกำรหย่ำร้ำง ครอบครัวแตกแยก
3. ขำดควำมเข้ำใจในกำรเลี้ยงดูบุตรที่ถูกต้อง
4. คำดหวังในตัวลูกมำกเกินไป

18. ชุมชน
จุดแข็ง (Strength)
1. ชุมชนให้กำรสนับสนุนโรงเรียน
2. ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำของโรงเรียน
3. ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง

จุดอ่อน (Weakness)
1. มีปัญหำทำงมลภำวะและสิ่งแวดล้อม (กลิ่น, เสียง)

การประเมินสภาพแวดล้อมสถานศึกษา (SWOT Analysis)
สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
1. ด้านบริหาร
โอกาส (Opportunity)

- 26 1. ทำอะไรต้องศึกษำข้อมูลให้เป็นระบบ ระเบิดจำกภำยใน แก้ปัญหำจำกจุดเล็ก ทำตำมลำดับขั้น ทำงำนแบบ
องค์รวม บูรณำกำรองค์ควำมรู้ ประหยัด เรียบง่ำย ได้ประโยชน์สูงสุด ทำให้ง่ำย กำรมีส่วนร่วม ยึดประโยชน์ส่วนรวม
บริกำรที่จุดเดียว พึ่งพำตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง ทำงำนอย่ำงมีควำมสุข ควำมเพียร รู้รักสำมัคคี
2. พัฒนำเทคโนโลยี ให้มีควำมทันสมัย
3. กำรบริหำรมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ
4. ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม
5. กำรพัฒนำยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และมีประสิทธิภำพ
7. มีระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถเต็มศักยภำพ มีผลสอบระดับชำติ
(O-NET) ผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบ PISA สูงขึ้น
8. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เพื่อกำรลงทุนทำงกำรศึกษำที่คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำย
9. มีระบบกำรศึกษำที่สนองตอบ และก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต และบริบทที่เปลี่ยนแปลง
10. จัดกำรศึกษำให้คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
11. วิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิต และมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ
12. มีแหล่งกำรเรียนรู้ สื่อ ตำรำเรียน นวัตกรรม และสื่อกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และมำตรฐำน และประชำกร
สำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จำกัดเวลำและสถำนที่
13. มีระบบข้อมูลรำยบุคคล และสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อกำรวำงแผน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล
14. จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมควำมเป็นเลิศตอบสนองควำมถนัดและศักยภำพตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน
15. มีหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม
จริยธรรม
16. มีโครงสร้ำง บทบำท และระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีควำมคล่องตัว ชัดเจน และสำมำรถตรวจสอบได้
17. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำ
18. มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีควำมเป็นธรรม สร้ำงขวัญกำลังใจ
และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ
19. ทุกภำคส่วนของสังคม มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน และพื้นที่
20. มีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
21. จัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ รวมทั้งแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก
และกำรวัดประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำแห่ง ชำติ
22. ส่งเสริมกำรพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมควำมต้องกำรจำเป็นของ
กลุ่มเป้ำหมำยและแตกต่ำงหลำกหลำยตำมบริบทของพื้นที่
23. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถภำพตำมมำตรฐำน
24. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีควำมสำมำรถสูง
มุ่งมั่น เป็นมืออำชีพ และจัดให้มีชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ มำใช้ในกำรพัฒนำงำน และกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
25. พัฒนำครูให้มีทักษะ ควำมรู้ และควำมชำนำญในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญำประดิษฐ์ และภำษำอังกฤษ
รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน

- 27 26. พัฒนำสมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรกระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน
รองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรระดับจังหวัดทั่วประเทศ
27. เฝ้ำระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ โดยเฉพำะภัยจำกยำเสพติด อำชญำกรรม
ทำงไซเบอร์ กำรค้ำมนุษย์
28. พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้
29. มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำด้วยระบบคุณภำพ (Quality System Management)
30. พัฒนำหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภำพของผู้เรีย นรอบด้ำน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย
31. จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน และสภำพแวดล้อมทำงสังคม ที่เอือ้ ต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้ และมีควำมปลอดภัย
32. จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้
33. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์และสำมำรถบริหำรจัดกำรโรงเรียนบรรลุตำมวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
34. ผู้บริหำรบริหำรจัดกำรด้วยเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่ง สพฐ. (OBECQA)
35. ผู้บริหำรมีควำมเป็นผู้น้ำทำงวิชำกำร (Academic Leadership) ที่มีผลงำนปรำกฏเป็นที่ยอมรับ
36. ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรสื่อสำรและกำรบริหำรจัดกำร
37. ผู้บริหำรสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร
38. ผู้บริหำรมีประสบกำรณ์กำรอบรม ศึกษำดูงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรศึกษำในระดับชำติ/นำนำชำติ
39. โรงเรียนบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ
แห่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (OBECQA) และตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA)
40. โรงเรียนมีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) และกำรสร้ำงนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
41. โรงเรียนนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียน
42. โรงเรียนมีกำรบริหำรด้ำนบุคลำกรอย่ำงอิสระและคล่องตัว
43. โรงเรียนสำมำรถแสวงหำ ระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำควำมเป็นเลิศในกำรจัดกำรศึกษำ โดยสำมำรถ
บริหำรจัดกำรได้อย่ำงคล่องตัวตำมสภำพควำมต้องกำรและจำเป็น
44. โรงเรียนมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
45. โรงเรียนมีขนำดชั้นเรียนเหมำะสมตำมมำตรฐำนที่กำหนดทุกระดับและมีอัตรำครู 1 คน ต่อนักเรียน
ไม่เกิน 20 คน
46. โรงเรียนมีจ้ำนวนนักเรียน 30 - 40 คน ต่อ ห้องเรียน
47. ภำระงำนสอนของครูมีควำมเหมำะสมตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
48. โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ ตำรำเรียน สื่อเทคโนโลยี ที่มีคุณภำพระดับมำตรฐำนสำกลอย่ำงเพียงพอ
49. โรงเรียนมีเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตแบบควำมเร็วสูง เชื่อมโยงครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน
50. โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronics Multi - Media Classroom) ห้องทดลอง
ห้องปฏิบัติกำรและมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นควำมเป็นเลิศของนักเรียนตำมกลุ่มสำระอย่ำงพอเพียง
51. โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริกำร (Resource Center) ที่มีสภำพแวดล้อม/บรรยำกำศ
เอื้อต่อกำรใช้บริกำร มีสื่อที่เพียงพอ เหมำะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรอ่ำนกำรเรียนรู้และกำรค้นคว้ำอย่ำง
หลำกหลำย

- 28 52. โรงเรียนดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ.2552 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)
(เฉพำะมัธยมศึกษำ)
53. โรงเรียนมีสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำในระดับเดียวกันเป็นเครือข่ำยร่วมพัฒนำทั้งในระดับท้องถิ่น/ภำค/
ชำติ/นำนำชำติ
54. โรงเรียนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และทรัพยำกรระหว่ำงเครือข่ำยโรงเรียนร่วมพัฒนำ
55. โรงเรียนมีเครือข่ำยสนับสนุนจำกสถำบันอุดมศึกษำและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
56. โรงเรียนดำเนินกำรจัดทำวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในภำพรวมของ โรงเรียนทั้งด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน และใช้ ผลกำรวิจัยเพื่อยกระดับ คุณภำพด้ำ นกำรบริห ำรจัด กำรและกำรจัด
กำรเรียนกำรสอน
57. พัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียนในกำรแข่งขันหลำกหลำยด้ำน
58. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นควำมสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
59. จัดกำรศึกษำได้ตรงกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
60. ส่งเสริม พัฒนำประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียน มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (3Ks, 8Cs)
61. หลอมรวมหน่วยงำน ลดกำรทับซ้อนของกำรใช้ทรัพยำกร ใช้เทคโนโลยีช่วย
62. สร้ำงควำมเชื่อมั่น ชวนให้ภำยนอกร่วมสนับสนุน
63. พัฒนำสมรรถนะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถบุคลำกร
64. จัดกำรศึกษำ มีทักษะคิดวิเครำะห์ ทักษะชีวิตเรียนรู้ ตลอดชีวิต มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
65. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค เน้นสิ่งแวดล้อม
66. ส่งนักเรียนเข้ำร่วมประกวด แข่งขัน ทดสอบควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ ทั้งระดับจังหวัด ภูมิภำค และระดับ
ประเทศ
67. ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตสือ่ นวัตกรรมที่สร้ำงสรรค์ สร้ำงเวทีสำหรับให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
68. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
69. ส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู นักเรียน ให้เป็นผู้นำทำงวิชำกำร
70. จัดกิจกรรมสอนเสริมทักษะวิชำกำรให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
71. จัดกิจกรรมพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
72. นำระบบเทคโนโลยีมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเหมำรถ เพื่อให้สำรสนเทศมีควำมสัมพันธ์กัน
73. ส่งเสริมกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
74. ใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย
75. ครูศึกษำดูงำนโรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนต่ำงประเทศ
76. กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ เปิดช่องทำงให้เกิดกำรพัฒนำทำงอำชีพ เกิดอำชีพใหม่ ๆ
77. ทำให้หำเครื่องมือเทคโนโลยีมำพัฒนำอำชีพ
78. จัดกำรเรียนกำรสอน หลักสูตรตำมควำมเปลี่ยนแปลง เอื้อต่ออำชีพ
79. ผู้เรียนและครูมีควำมสนใจในศำสตร์วิชำทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์มำกขึ้น
80. Back to normal มีกำรกลับมำสู่วิถีชีวิตอำชีพที่ดั้งเดิมที่พอเพียง
81. สร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สำมำรถตอบสนอง/และสอดคล้องกับภำวะทำงเศรษฐกิจที่อำจเปลี่ยนแปลง

- 29 82. ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรจัดกำรศึกษำ
83. สร้ำงภำคีในเครือข่ำยชุมชน
84. เกิดนวัตกรรมกำรสื่อสำรใหม่
85. เกิดกำรแสดงออกทำงสังคมมำกขึ้นผ่ำน Social Media
86. ครูและนักเรียนเพิ่มช่องทำงในกำรเรียนรู้
87. เกิดกำรปรับตัวให้ทันต่อควำมก้ำวหน้ำทำงสังคม
88. บทบำทของผู้ปกครองในกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำกขึ้น
89. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีกำรวำงแผนเกี่ยวกับกำรจัดกำรชีวิตมำกขึ้น
90. มีแหล่งเรียนรู้/วิทยำกรท้องถิ่นที่ช่วยสนับสนุนกำรจัด กำรศึกษำที่หลำกหลำย
91. ผู้ปกครองมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ใช้เทคโนโลยีที่สำมำรถช่วยและสนับสนุน และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ทำงกำรศึกษำ
92. แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกสื่อเทคโนโลยีที่หลำกหลำย
93. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว เอื้อต่อกำรทำงำน สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำ กำรสื่อสำร
มำกขึ้น
94. เกิดช่องทำงกำรเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจำกห้องเรียน
95. ครูจัดกำรสอน Online ได้
96. พัฒนำระบบ AI ใช้ในโรงเรียน
97. นำเทคโนโลยีพัฒนำผลงำนสู่เวทีกำรแข่งขันระดับชำติ /นำนำชำติ
98. มีระบบบริหำรจัดกำรเรื่องสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
99. มีกิจกรรมพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น
100. ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สำมำรถสร้ำงแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรค้นคว้ำของนักเรียน
101. ทำอำคำรสถำนที่ให้สะอำด ปลอดภัย ปลอดอบำยมุข
102. รณรงค์ให้ควำมตระหนักด้ำนกำรรักษำสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงำน
103. เกิดควำมคิดที่หลำกหลำย และเกิดกำรยอมรับควำมคิดเห็นกันมำกขึ้น
104. ส่งเสริมควำมเป็นประชำธิปไตยในโรงเรียน/ชั้นเรียน
105. ส่งเสริมให้เป็นผู้นำ ผู้ตำมที่ดี
106. ส่งเสริมให้เกิดกำรยอมรับจำกในโรงเรียน องค์กร ภำยนอก
107. ส่งเสริมกำรรู้จักบทบำทหน้ำที่กำรเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี

2. ด้านครู
โอกาส (Opportunity)
1. สถำนศึกษำจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรูต้ ำมหลักสูตรอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน
2. มีระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำม และประเมินผลที่มปี ระสิทธิภำพ
3. พัฒนำคนทุกช่วงวัยให้มีจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ

- 30 4. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จำกประสบกำรณ์จริงหรือจำกสถำนกำรณ์จำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ
ตลอดจนจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มำกขึ้น
5. มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
6. มีกำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
7. ครูมีเครือข่ำยแลกเปลีย่ นเรียนรู้กับบุคคลอื่นทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ
8. จัดกำรเรียนกำรสอนสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ด้วยภำษำอังกฤษ
9. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำระกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study: IS)
10. พัฒนำกำรใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทัง้ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และกำรศึกษำด้วยตนเองของนักเรียน
11. จัดกำรเรียนกำรสอน โดยพัฒนำกำรใช้ระบบห้องเรียนคุณภำพ (Quality-Classroom System)
12. ใช้ระบบกำรวัดและประเมินผลแบบมำตรฐำนสำกล โดยประเมินจำกกำรสอบข้อเขียน สอบปำกเปล่ำ
สอบสัมภำษณ์ และสำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนกับสถำนศึกษำระดับต่ำง ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ
13. ครูผู้สอนมีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำนวิชำกำร/อำชีพ และผ่ำนกำรประเมิน
ระดับชำติ
14. ครูสำมำรถใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำร
15. ครูใช้หนังสือ ตำรำเรียนและสื่อภำษำต่ำงประเทศ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
16. ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล กำรเผยแพร่ผลงำน
ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline)
17. ครูสำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับภำค/ชำติ/นำนำชำติ
18. ครูใช้กำรวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียน
19. ครูมีเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
3. ด้านผู้เรียน
โอกาส (Opportunity)
1. มีทัศนคติทถี่ ูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีพื้นฐำนชีวติ ที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงำนทำ มีอำชีพ เป็นพลเมืองทีด่ ี
2. พัฒนำคุณภำพชีวติ สุขภำวะ และควำมเป็นอยู่ทดี่ ีของคนไทย
3. สร้ำงศักยภำพทำงกีฬำ
4. สร้ำงควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมทุกมิติ
5. พัฒนำคุณภำพชีวติ ที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
6. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ
7. พัฒนำศักยภำพคนสนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ
8. พัฒนำคนทุกวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภำพ และควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม
9. พัฒนำคนให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีจิตอนุรักษ์ รักษำ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
10. พัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ
พรบ.กำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ

- 31 11. คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ อำทิ อำชญำกรรม
และควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ ยำเสพติด ภำยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ เป็นต้น
12. พัฒนำกำลังคนให้มีทักษะที่สำคัญ จำเป็น และมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรำของตลำดแรงงำน และ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
13. พัฒนำคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และมำตรฐำน
วิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ
14. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำส และควำมเสมอภำคในกำเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
15. เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำรศึกษำสำหรับคนทุกช่วงวัย
16. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรดำรงชีวิตและสร้ำงอำชีพ อำทิ กำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภำวะและทัศนคติที่ดีต่อกำรดูแลสุขภำพ
17. จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชำชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภำษำอังกฤษ (English
for All)
18. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีควำมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ
โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด
19. เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด้ำน
สิ่งแวดล้อม
20. ส่งเสริมกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สำมำรถเป็นอำชีพ และสร้ำงรำยได้
21. พัฒนำศักยภำพของผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มี ควำมรู้
ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ และคุณลักษณะศตวรรษที่ ๒๑
22. มีศักยภำพเป็นพลโลก คือ มีคุณลักษณะ เป็นเลิศทำงวิชำกำร สื่อสำรสองภำษำ ล้ำหน้ำทำงควำมคิด ผลิตงำน
อย่ำงสร้ำงสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
23. มีควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำร สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน
24. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด ภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย
กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
25. มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม
26. มีอัตลักษณ์ “ลูกจักรคำเป็นผู้นำสร้ำงสรรค์สังคม”
27. มีผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรสูงขึ้น
28. มีผ ลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรีย นทุกกลุ่ มสำระกำรเรีย นรู้ที่มีกำรทดสอบทำงกำรศึ กษำระดั บชำติขั้ นพื้นฐำน
(O - NET) สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
29. มีทักษะทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษสูง เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ กำรติดต่อสื่อสำร กำรนำเสนอ
กำรโต้แย้งให้เหตุผลและกำรเจรจำควำมร่วมมือ ทั้งด้ำนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียน และมีทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำต่ำงประเทศที่สองเพิ่มมำกขึ้น
30. มีทักษะกำรคิดอย่ำงวิทยำศำสตร์ (Scientific Thinking) กำรคิดวิเครำะห์ (Analytical thinking) กำรคิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical Thinking) และกำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking) และใช้ ICTเพื่อกำรเรียนรู้ได้
โดยน้อมนำแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
31. มีทักษะควำมสำมำรถในกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง(Independent Study) และสำมำรถสร้ำงนวัตกรรม
ได้ด้วยตนเอง

- 32 32. นักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตสำธำรณะและมีจิตสำนึกในกำรส่งเสริมพิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีทักษะ
ชีวิตเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่ำงๆ ในฐำนะเป็นพลโลก
33. นักเรียนมีเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
4. ด้านการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และโลก
โอกาส (Opportunity)
1. จัดกำรเรียนกำรสอน online
2. ส่งเสริมให้ทุกคนดูแลสุขภำพป้องกันโรค COVID 19 และตรวจสอบให้ทุกคนดำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด
3. ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ให้รับทรำบข้อมูลต่ำง ๆ ที่
4. เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก เช่น กำรใช้ Social media E - Banking กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน
ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) กำรเกิดภัยธรรมชำติที่รุนแรงและเกิดบ่อย สั งคมผู้สูงอำยุ หนี้สินครัวเรือน สังคมดิจิทัล
กำรใช้ App ต่ำง ๆ Thailand 4.0 Startup ฯลฯ เพื่อทุกคน จะได้เตรียมกำรรับกับสภำพที่จะเกิดขึ้นได้ และอยู่อย่ำงมี
ควำมสุข
อุปสรรค (Threat)
1. ขำดกำรเน้นย้ำกำรพัฒนำคุณภำพทุกส่วนของโรงเรียนให้เป็นไปตำมนโยบำย จุดเน้น มำตรฐำนของโรงเรียน
และโครงกำรสำคัญที่โรงเรียนเข้ำร่วม
2. ขำดกำรกำกับ ติดตำม ดูแลกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ของโรงเรียนอย่ำงเป็นระบบ
3. ยังมีกำรสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถำบันอื่น ทั้งในและต่ำงประเทศน้อย
4. มีกำรนำเสนอวิวัฒนำกำรด้ำนกำรศึกษำให้แก่บุคลำกรยังไม่กว้ำงขวำง
5. ควำมเข้ำใจต่อสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกยังไม่รวดเร็ว ชัดเจน ทั่วถึง ทำให้มีอุปสรรคในกำรปรับตัวให้เข้ำกับ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงทันเวลำ
6. กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐไม่ส่งเสริมและไม่สอดคล้อง กับบริบทของโรงเรียน
7. แนวทำงกำรนำแผนสู่มำปฏิบัติไม่ชัดเจน
8. สภำพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่ไม่เอื้อต่อกำรจัดกำรศึกษำ
9. กำรเรียนกำรสอนตำมนโยบำย จุดเน้น ไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยในกำรเรียนของนักเรียน คือ กำรเข้ำ
ศึกษำต่อมหำวิทยำลัย
10. มีกำรลดกำรจัดกำรอบรม และลดงำน Event ทำให้จัดกิจกรรมบำงอย่ำงไม่ได้
11. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมนโยบำยเกิดควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกกำรลดบุคลำกร ทำให้ครูมีภำระงำนมำกขึ้น
12. กำรจัดกำรเรียน 2 ภำษำ เป็นไปได้อย่ำงช้ำ ๆ ไม่ทั่วถึง
13. เพิ่มควำมเสี่ยงในกำรบริหำรจัดกำร
14. มีผู้ประกอบอำชีพแรงงำนลดลง
15. ประชำชนขำดรำยได้
16. เกิดควำมแตกต่ำงทำงฐำนะและเศรษฐกิจ
17. มีหนี้สินเพิ่มขึ้น
18. กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรศึกษำลดลง
19. นักเรียนได้รับผลกระทบที่มำกขึ้น

- 33 20. ปัญหำกำรว่ำงงำนของผู้ปกครอง ทำให้มีผลต่อกำรดูแล กำรสนับสนุน กำรส่งเสริม กำรจัดกำรศึกษำของ
บุตรหลำน
21. ปัญหำทำงด้ำนสังคม ครอบครัวมำกขึ้น
22. กิจกรรมที่ทำร่วมกันในสังคมลดลง
23. ขำดกำรปฏิสัมพันธ์
24. ภำวะเครียด
25. สิ่งเร้ำที่ไม่ดีมีมำกขึ้นในสังคมและส่งผล
26. กำรช่วยเหลือใส่ใจจำกคนในสังคมน้อยลง เพรำะเชื่อมโยงจำกปัญหำเศรษฐกิจ
27. ปัญหำครอบครัวแตกแยก บิดำร/มำรดำเสียชีวิต ทำให้เกิดปัญหำทำงสังคม
28. โรงเรียนมีอุปสรรคในกำรใช้เทคโนโลยี เช่น กำรสื่อสำร และกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต
29. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว ทำให้มีค่ำใช้จ่ำยสูง มีผลต่อประสิทธิภำพ
30. พฤติกรรมกำรใช้เทคโนโลยีไม่เหมำะสม
31. เกิดควำมไม่เท่ำเทียมในกำรใช้เทคโนโลยี
32. เทคโนโลยีก้ำวไปอย่ำงรวดเร็ว ทำให้ครูบำงท่ำนพัฒนำเทคโนโลยีไม่ทันตำมยุคสมัย
33. ภำวะโลกร้อน ทำให้ประสิทธิภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนลดลง
34. กำรเกิดภัยธรรมชำติ ส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
35. จำนวนนักเรียนมำก มีข้อจำกัดด้ำนเวลำในกำรดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
36. นักเรียนขำดควำมตระหนักด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรใช้ถุงพลำสติก
37. กำรปลูกฝังวินัยที่มำจำกบ้ำน
38. กำรเมืองเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลต่อกำรพัฒนำไม่ต่อเนื่อง
39. ควบคุมนักเรียนให้ปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับยำกขึ้น
40. นโยบำยที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่สำมำรถควบคุมได้

