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สถานภาพโรงเรียน 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา      
 โอกาส           

 สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส ในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้แก่การสนับสนุนช่วยเหลือจากเทศบาลต้าบลน ้าตกไทร    
โยคน้อย สร้างถนนทางเข้าโรงเรียน ด้านบริการอ่ืนๆ เช่น ทุนการศึกษา บริการน ้าใช้รดต้นไม้ ฯลฯ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าเสาให้ความร่วมมือด้านการอ้านวยความสะดวก เช่น เต็นท์ สนามกีฬา 
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม  ตลอดจน อพปร .ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาความ
ปลอดภัย ชุมชนใกล้เคียงให้ความช่วยเหลือด้านยานพาหนะ  ส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนต่อจนจบระดับอุดมศึกษา  วัดพุตะเคียนให้การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมศิลปะการแสดงโขนแก่นักเรียนและวิทยากรด้านการผูกผ้า การท้าบายศรี 
วัดน ้าตกให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ ทุนการศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา โรงแรมริเวอร์แควรี
สอร์ทให้การช่วยเหลือด้านยานพาหนะและพร้อมให้ความรู้แก่นักเรียนชุมชนใกล้เคียงสนับสนุนด้าน
งบประมาณตามก้าลัง พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี ยังมีหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ ที่เข้ามาให้
ความช่วยเหลือโดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรือนรักษ์พรรณไม้ ๑ หลัง   

 สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส ในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้แก่ มีสภาพชุมชนเป็นสังคมการเกษตร ชุมชนอยู่ใน
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่แออัด ผู้ปกครองคาดหวังให้บุตรหลานได้เรียนในโรงเรียนที่ดีมี
คุณภาพ อ าเภอล าลูกกามีประชากรนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์  ตามล าดับ ใน
ชุมชนโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนหลายแห่ง จึงได้รับการบริการที่ดี และได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เสมอ ท าให้ประชาชนเพ่ิมศักยภาพตนเองในการมีความรู้เพ่ิมขึ้นจากการศึกษานอกระบบ (ก.ศ.น) 
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดี เอ้ือต่อการระดมทุนในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน ในชุมชนมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถน ามาเป็นจุดเด่นของโรงเรียน ประกอบกับ
คุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับดี ทารกมีน้ าหนักแรกเกิดไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม เด็กตั้งแต่
แรกถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคภูมิคุ้มกัน ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย โดยมีพ่อ-แม่-ลูก 
และญาติอยู่รวมกัน เมื่อมีบุตรหลานมักส่งมาเรียนในโรงเรียนเดียวกัน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการย้ายมา
จากจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ตามล าดับ เมื่อย้ายมาแล้วมักอยู่นานเกิน 5 
ปี จึงท าให้เด็กได้เรียนต่อเนื่องจนจบประถมศึกษาปีที่ 6 คนในชุมชนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น
ของตนเองสามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้และสืบค้นข้อมูลข่าวสารซึ่งส่งผลให้ชุมชนเข้าถึง



เทคโนโลยีสารสนเทศได้สะดวกมากข้ึน เป็นผลดีต่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้อย่างรวดเร็วท าให้
ได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ในระดับพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น เช่น 
เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น  ซึ่งความเจริญก้าวหน้าของเครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต 
เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท าให้ความต้องการของชุมชนในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา 
เพ่ือให้มีวุฒิการศึกษา ไปสมัครงานประกอบอาชีพ มีรายได้ตามต้องการ และประชาชนส่วนใหญ่ส่งเสริม
ให้บุตรหลานเรียนสายอาชีพเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังเป็นไป
ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ 
และตาอัธยาศัย ส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน เช่น นโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
เป็นต้น รวมทั้งการมีบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น ที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนสื่อการเรียน
การสอนให้กับโรงเรียน ในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้กับทางโรงเรียน พร้อมกับ เปิดโอกาสให้
โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นมากข้ึน    

 อุปสรรค         
 โรงเรียนมีชุมชนให้การช่วยเหลือ สนับสนุนแต่ยังต้องส่งเสริมการเข้าร่วมกับชุมชน และใช้
ประโยชน์จากชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มากขึ น ทั งทางด้าน
งบประมาณ และทางด้านบริหาร นอกจากนี ยังต้องส่งเสริมการกระจายข่าวสาร และกิจกรรมภายในของ
โรงเรียนให้ผู้ปกครอง ชุมชนรับทราบ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในแก่โรงเรียน 

 สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรค ในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
มาตรฐานโรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา ได้แก่  ประชากรในวัยเด็กอายุ 3 ปี และอายุ 7 ปี ที่ได้รับ
การศึกษาในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี ไม่เพ่ิมข้ึน และคาดว่าอีก 5 ปี ข้างหน้าเด็กที่จะเข้าเรียนมีจ านวน
ลดลง เนื่องจากผู้ปกครองมีการย้ายถิ่นฐานและที่ท างานบ่อยและมีการคุมก าเนิด จึงส่งผลกระทบต่อ
จ านวนเด็กที่เข้าเรียนมีจ านวนลดลง รวมทั้งโรงเรียนอยู่ใกล้กับโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนขนาด
ใหญ่ท าให้ผู้ปกครองมีทางเลือกในการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษา ในบางพ้ืนที่แหล่งชุมชนยังไม่ได้รับ
บริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง เช่น บางพ้ืนที่ยังไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ไฟฟ้า 
รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้
สถานศึกษาต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้ภาวะทางเศรษฐกิจมีผลกระทบ
ต่อชุมชนและโรงเรียน เช่น รายได้เฉลี่ยต่อปีของครอบครัวไม่แน่นอน จึงมีฐานะยากจน และเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศอยู่ในช่วงชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อชุมชนและโรงเรียน ท าให้ผู้ปกครองขาดทุน
ทรัพย์ในการสนับสนุนทุนการศึกษาของบุตรหลาน โดยเฉพาะแหล่งชุมชนส่วนใหญ่เป็นสังคมการเกษตร 
เมื่อว่างงานการเกษตรจะรับจ้างทั่วไป รายได้จึงไม่แน่นอน ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ าท าให้รายได้
ของผู้ปกครองลดลง แต่การลงทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตรสูงขึ้นผลก าไรน้อยลง ประชาชน
จึงขาดทุนในการช่วยสนับสนุนโรงเรียน ซ่ึงภาวการณ์ว่างงานในจังหวัดปทุมธานีท าให้ประชากรในชุมชน
ขาดรายได้ ส่งผลกระทบต่อนักเรียน หรือมีนโยบายการปรับลดอัตราครูของกลุ่มเอกชนเป็นอุปสรรคต่อ
การสรรหาผู้สอนตรงตามวุฒิ และการเปลี่ยนแนวนโยบายบ่อยๆ เนื่องจากการเปลี่ยนรัฐบาลหรือเปลี่ยน



ผู้บริหาร ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งชุมชนมีความต้องการระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึน  

 สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา      
 จุดแข็ง          
 สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งของโรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา ได้แก่ หน่วยงานต้นสังกัด 

มีการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และโรงเรียนได้รับการสนับสนุน
อย่างอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การจัดการองค์กรของโรงเรียน มีการ
บริหารจัดการการท างานแบบ Team Work  มีระเบียบวิธีปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน รวมทั้งมี
นโยบายการด าเนินงาน แบบมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วนท าให้การจัดการองค์กร และโครงสร้างบริหารเอ้ือ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยโรงเรียนมีการกระจายอ านาจ แบ่งหน้าที่
ตามความถนัดท าให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมที่
สอดคล้องกับพ้ืนฐานพัฒนาการ  ความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน โดยมีบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนร่มรื่น  สะอาด เป็นระเบียบและมีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอในการใช้
ประโยชน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมี สุขนิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี ที่ครอบคลุมพัฒนาการ สมรรถภาพทางกาย การดูแลรักษาสุขภาพ ให้ปลอดภาวะเสี่ยง
จากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา โดยได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 3 สมัย ส่งผลให้
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนรู้ และประเมินคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนอยู่เสมอ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเน้นภาษาจีน ใช้คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ที่คลอบคลุม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตามหลักศาสนา การปฏิบัติตนตาม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม สร้างผู้เรียนให้มีจิตส านึก และการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม ร่วมอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน รวมถึง โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์รักการท างาน มี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนแบบเป็นทีมได้ และให้บริการด้านการศึกษาได้
อย่างทั่วถึง โดยเปิดบริการทั้งใน ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้ชุมชนในเขต
บริการได้รับสิทธิ และโอกาสทางการศึกษา  ซึ่งโรงเรียนมีการก าหนดบทบาทในการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน มีการประชุมเพ่ือก าหนดบทบาทในการพัฒนาการเรียน
อย่างชัดเจน ส่งผลให้จ านวนนักเรียนตามแผนการรับของโรงเรียน ได้รับงบประมาณตามรัฐจัดสรรราย
หัวอย่างครอบคลุม  ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีจ านวนเพียงพอต่อการเรียนการสอน และมีความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาที่จบมา  ครูทุกคนมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้
โรงเรียนสนับสนุน ส่งเสริมครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการใช้จ่าย
งบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามแผนงาน หรือโครงงานที่ก าหนดไว้ มีผู้บริหารที่มี
ความสามารถในการระดมทุนมาใช้จ่ายเพียงพอต่อความต้องงการของโรงเรียน  หรือเงินสนับสนุนการ
จัดการศึกษาขององค์กรต่างๆ และชุมชน ส่งผลให้การบริหารงบประมาณของโรงเรียนด าเนินไปตาม
แผนปฏิบัติการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ท าให้โรงเรียนมีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน รวมทั้งมีความสามารถในการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการของผู้เรียนและ



ผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ และโรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล ตรงตามเป้าหมายที่
โรงเรียนก าหนด และยังมีการจัดประชุมผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เช่น 
มีการตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น โรงเรียนมรการบันทึก  การประเมินผล และรายงานผล รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อผู้ปกครอง ชุมชน ผ่านทางเฟสบุ๊คของโรงเรียน พร้อมกับการน าข้อมูลผลการ
ประเมินไปใช้ในการตัดสินใจ และปรับปรุงพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้มีการสรรค์หา 
ผู้บริหารที่เป็นผู้น าที่ดี มีความประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและมีประสบการณ์มาช่วยบริหาร
โรงเรียนให้เป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้    
 จุดอ่อน          
 สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน  ได้แก่ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยก ากับดูแล
การเรียนของนักเรียนน้อย ส่งผลให้ นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสาระการเรียนรู้ของ
หลักสูตรต่ ากว่าระดับประเทศ มีบุคลากรส่วนหนึ่งสอนไม่ตรงวิชาเอกที่จบท าให้ขาดความมั่นใจในการ
สอน และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบางรายวิชายังไม่บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้
บุคลากรครูบางส่วนยังขาดความเชียวชาญในด้านการใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี มีจ านวนไม่
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน ส่งผลกระทบกับการเรียนการสอน รวมทั้งการด าเนินงานของบุคลากรที่ต้อง
รับผิดชอบในภาระงานมาก และบางครั้งต้องรับผิดชอบงานที่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถท าให้การ
ด าเนินงานในภาพรวมเกิดประสิทธิผลน้อยลง รวมถึงงานนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และมีภาระ
การรายงานด้านเอกสารมาก ท าให้มีอุปสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ   

ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา 

สถานภาพของโรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา จากการสังเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)  
เพ่ือให้ทราบว่าโรงเรียนมีสถานภาพเป็นอย่างไร พบว่า ต าแหน่งไข่แดงอยู่ในต าแหน่งดาวรุ่ง (STAR) 
หมายถึง โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็ง และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือต่อการด าเนินการ จึง
เป็นภาวะที่เหมาะสมในการก าหนดกลยุทธ์เพื่อขยายงาน และสร้างความเจริญเติบโต 

 

  

  

 

 

 

 

 



๗.  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

  ปัจจัยภายนอก 
  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากเทศบาลต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย 
สร้างถนนทางเข้าโรงเรียน ด้านบริการอ่ืนๆ เช่น ทุนการศึกษา บริการน ้าใช้รดต้นไม้ ฯลฯ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลท่าเสาให้ความร่วมมือด้านการอ้านวยความสะดวก เช่น เต็นท์ สนามกีฬา สนับสนุน
งบประมาณในการจัดกิจกรรม  ตลอดจน อพปร.ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาความปลอดภัย 
ชุมชนใกล้เคียงให้ความช่วยเหลือด้านยานพาหนะ  ส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนต่อจนจบระดับอุดมศึกษา  วัดพุตะเคียนให้การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมศิลปะการแสดงโขนแก่นักเรียนและวิทยากรด้านการผูกผ้า การท้าบายศรี 
วัดน ้าตกให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ ทุนการศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา โรงแรมริเวอร์แควรี
สอร์ทให้การช่วยเหลือด้านยานพาหนะและพร้อมให้ความรู้แก่นักเรียนชุมชนใกล้เคียงสนับสนุนด้าน
งบประมาณตามก้าลัง พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี ยังมีหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ ที่เข้ามาให้
ความช่วยเหลือโดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรือนรักษ์พรรณไม้ ๑ หลัง  
 โรงเรียนมีชุมชนค่อยได้การช่วยเหลือ สนับสนุนแต่ยังต้องส่งเสริมการเข้าร่วมกับชุมชน และใช้
ประโยชน์จากชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มากขึ น ทั งทางด้าน
งบประมาณ และทางด้านบริหาร นอกจากนี ยังต้องส่งเสริมการกระจายข่าวสาร และกิจกรรมภายในของ
โรงเรียนให้ผู้ปกครอง ชุมชนรับทราบ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในแก่โรงเรียน  
  ปัจจัยภายใน 
 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยามีคณะครูเพียงพอตรงตามวิชาที่เปิดสอน มีการปรับโครงสร้างการ
บริหารจัดการภายในให้มีความชัดเจนเหมาะสมกับสภาพโรงเรียนมากยิ่งขึ น  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมี
ความรู้ความสามารถมีการบริหารจัดการมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพที่ทันสมัย ส่งเสริมครูอาชีพ สู่นักเรียน
คุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวิต ส่งเสริมการสื่อสารได้หลายภาษาเพ่ือการมีงานท้า คุณครูมีความพร้อมในการพัฒนาการเรียน
การสอนให้หลายหลาย มีการด้าเนินกิจกรรมชุมชนแหล่งการเรียนรู้(PLC) ในการแก้ปัญหาจากการ
ท้างานเป็นทีม     
  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาที่ดี  โดยโรงเรียนได้ด้าเนินการแก้ปัญหาการบริหารงานในรูปแบบ
เป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบและสืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว   จัดให้มี
การก้ากับติดตามนิเทศประเมินผลงานทุกด้าน ปัญหาด้านการบริหารจัดการคือการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ทีมงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยังด้าเนินการไม่เป็นระบบ การนิเทศก้ากับติดตาม
ประเมินผลงานทุกด้านอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีมาใช้ในระบบการท้างานทุกด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน
และต่อเนื่อง  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีจรรยาบรรณความเป็นครูและมีเจตคติที่ดีต่อ
การสอน  มีความตั งใจมีความรับผิดชอบพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ  ส่งผล



ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น แต่ใน
ระดับชาติยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ปัญหาการออกกลางคันในระดับหนึ่งและมีนักเรียนมาสายในแต่
ละวันลดน้อยลง  ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาจากหน่วยราชการเอกชนและมูลนิธิต่างๆ 
เป็นผลให้นักเรียนมีขวัญก้าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน  โรงเรียนมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามีการ
ประชาสัมพันธ์สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
  ข้อจ ากัด 
  ๑. งบประมาณการบริหารจัดการที่มีจ้ากัดการระดมทรัพยากรทางการศึกษาค่อนข้างล้าบาก
เนื่องจากเศรษฐกิจฝืดเคือง ค่าครองชีพรายวันสูงขึ น ประกอบอาชีพตามธรรมชาติ 
  ๒. สภาพแวดล้อมทางครอบครัวของนักเรียน ส่วนมากยากจน ขาดสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เอื อ
ต่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  สภาพบ้านที่ทรุดโทรม ครอบครัวแตกแยก รายได้ขึ นอยู่กับผลผลิต
ทางการเกษตร ขาดแรงจูงใจในการที่กระตุ้นให้เกิดอยากเรียนต่อในระดับที่สูงขึ น 
  ๓. นักเรียนร้อยละ ๗๒ ขึ นรถรับส่งมาโรงเรียน เพราะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านซึ่งไม่มีรถประจ้าทาง
เป็นข้อจ้ากัดในเรื่องการเรียนเสริมหรือการท้ากิจกรรมหลังเลิกเรียนท้าให้มีเวลาในการฝึกทักษะน้อยลง 
  ๔. ด้านครุภัณฑ์ สื่อ เทคโนโลยี ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อยู่ในระยะที่ต้องเปลี่ยนถ่ายเนื่องจากใช้
งานมานาน ไม่ทันสมัยซึ่งมีความจ้าเป็นที่ท้าให้ผู้เรียนเกิดทักษะสืบค้นข้อมูลโดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 


