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สถานภาพโรงเรียน 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา      
 โอกาส          
 สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส ในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้แก่ มีสภาพชุมชนเป็นสังคมการเกษตร ชุมชนอยู่ในกลุ่ม 
ผู้ปกครองคาดหวังให้บุตรหลานได้เรียนในโรงเรียนท่ีดีมีคุณภาพ อำเภอไทรโยคมีประชากรนับถือศาสนา
พุทธ  และศาสนาคริสต์  ตามลำดับ ในชุมชนมีโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล จึงได้รับการบริการที่ดี และ
ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เสมอ ทำให้ประชาชนเพิ่มศักยภาพตนเองในการมีความรู ้เพิ ่มขึ ้นจาก
การศึกษานอกระบบ (ก.ศ.น) ในชุมชนอยู่มีแหล่งท่องเที่ยวและมีกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาอยู่อาศัย ทำให้
สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นจุดเด่นของชุมชนได้ ในชุมชนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นของ
ตนเองสามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้และสืบค้นข้อมูลข่าวสารซึ่งส่งผลให้ชุมชนเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศได้สะดวกมากขึ้น เป็นผลดีต่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้อย่างรวดเร็วทำให้ได้เรียนรู้
การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ในระดับพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาในระดับที่สูงขึ ้น  ซึ่งความ
เจริญก้าวหน้าของเครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทำให้ความ
ต้องการของชุมชนในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้มีวุฒิการศึกษา ไปสมัครงานประกอบ
อาชีพ มีรายได้ตามต้องการ และประชาชนส่วนใหญ่ส่งเสริมให้บุตรหลานเรียนสายอาชีพเพิ่มข้ึน เพื่อให้
ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
กำหนดให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตาอัธยาศัย ส่งผลให้โรงเรียน
สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน เช่น นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของ
รัฐบาล เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เป็นต้น  

 อุปสรรค         
  สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรค ในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

มาตรฐานโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้แก่  ประชากรในวัยเด็กอายุ 3 ปี และอายุ 7 ปี ที ่ได้รับ
การศึกษาในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี ไม่เพิ่มขึ้น และคาดว่าอีก 5 ปี ข้างหน้าเด็กท่ีจะเข้าเรียนมีจำนวน
ลดลง เนื่องจากผู้ปกครองมีการย้ายถิ่นฐานและที่ทำงานบ่อยและมีการคุมกำเนิด จึงส่งผลกระทบต่อ
จำนวนเด็กที่เข้าเรียนมีจำนวนลดลง รวมทั้งโรงเรียนเป็นโรงเรียนเรียนขนาดเล็กส่งผลให้โรงเรียนขาด
ความเช่ือมั่นจากชุมชน ทำให้ผู้ปกครองมีทางเลือกในการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษา สภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมของชุมชนอยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยดีเนื ่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง และทำ
การเกษตร จึงไม่เอื้อต่อการระดมทุนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ในบางพื้นที่แหล่งชุมชนยัง
ไม่ได้รับบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างทั่วถึง เช่น บางพื้นที่ยังไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ 



ไฟฟ้า รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำ
ให้สถานศึกษาต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้ภาวะทางเศรษฐกิจมี
ผลกระทบต่อชุมชนและโรงเรียน เช่น รายได้เฉล่ียต่อปีของครอบครัวไม่แน่นอน จึงมีฐานะยากจน และ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยู่ในช่วงชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อชุมชนและโรงเรียน ทำให้ผู้ปกครอง
ขาดทุนทรัพย์ในการสนับสนุนทุนการศึกษาของบุตรหลาน โดยเฉพาะแหล่งชุมชนส่วนใหญ่เป็นสังคม
การเกษตร เมื่อว่างงานการเกษตรจะรับจ้างท่ัวไป รายได้จึงไม่แน่นอน ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ
ทำให้รายได้ของผู้ปกครองลดลง แต่การลงทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตรสูงขึ้นผลกำไรน้อยลง 
ประชาชนจึงขาดทุนในการช่วยสนับสนุนโรงเรียน ซึ่งภาวการณ์ว่างงานในจังหวัดกาญจนบุรีทำให้
ประชากรในชุมชนขาดรายได้ ส่งผลกระทบต่อนักเรียน หรือมีนโยบายการปรับลดอัตราครูเป็นอุปสรรค
ต่อการสรรหาผู้สอนตรงตามวุฒิ และการเปลี่ยนแนวนโยบายบ่อย ๆ เนื่องจากการเปลี่ยนรัฐบาลหรือ
เปลี่ยนผู้บริหาร ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ชุมชนมีความต้องการระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการมีบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น ยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริม สนับสนุน
ส่ือการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนค่อยข้างน้อยมาก 

 สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา       
 จุดแข็ง          
 สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดแข็งของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้แก่ หน่วยงานต้นสังกัด 

มีการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และโรงเรียนได้รับการสนับสนุน
อย่างอย่างเต็มท่ี ส่งผลให้ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีระเบียบวิธีปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ท่ี
ชัดเจน รวมทั้งมีนโยบายการดำเนินงาน แบบมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วนทำให้การจัดการองค์กร และ
โครงสร้างบริหารเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยโรงเรียนมีการ
กระจายอำนาจ แบ่งหน้าที่ตามความถนัดทำให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีการจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับพื้นฐานพัฒนาการ  ความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของ
ผู้เรียน โดยมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนร่มรื่น  สะอาด เป็นระเบียบและมีแหล่งเรียนรู้ท่ี
เพียงพอในการใช้ประโยชน์ที ่เอื ้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยมีการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมอันเนื่องมากจากพระราชดิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับการ
ประเมินเกรียติบัตรขั้นที่ 1 และได้รับเกรียติบัตรเข้าสู่ขั้นที่ 2 นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมี สุขนิสัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ท่ีครอบคลุมพัฒนาการ สมรรถภาพทางกาย การดูแลรักษาสุขภาพ ส่งผล
ให้ผู ้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนรู้ และประเมินคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอยู่เสมอ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการสอนภาษาจีน 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและภาษาสื่อสารเพื่อการมีงานทำ ใช้คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่คลอบ
คลุม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตามหลักศาสนา การปฏิบัติตนตาม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม สร้างผู้เรียนให้มีจิตสำนึก และการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ร่วมอนุรักษ์ 
พัฒนาส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน รวมถึง 
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบเป็นทีมได้ และให้บริการด้านการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง โดยเปิดบริการท้ัง
ใน ระดับช้ันมัธยมศึกษา ส่งผลให้ชุมชนในเขตบริการได้รับสิทธิ และโอกาสทางการศึกษา  ซึ่งโรงเรียนมี



การกำหนดบทบาทในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน มีการประชุมเพื่อ
กำหนดบทบาทในการพัฒนาการเรียนอย่างชัดเจน ส่งผลใหจ้ำนวนนักเรียนตามแผนการรับของโรงเรียน 
ได้รับงบประมาณตามรัฐจัดสรรรายหัวอย่างครอบคลุม  ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีจำนวนเพียงพอ
ต่อการเรียนการสอน และมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาที่จบมา  ครูทุกคนมีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ครูส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 28-40 ปี ส่งผลให้การ
เรียนการสอนมีความทันสมัย และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่ดี 
นอกจากนี้โรงเรียนสนับสนุน ส่งเสริมครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้บริหารมี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเรียนรู้โดยมี เทคโนโลยีเป็นฐาน ส่งผลให้
โรงเรียนสามารถดำเนินการในระบบ สํานักงานไร้กระดาษ (paperless ) นอกจากนี้โรงเรียนมีการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตรงตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด และยังมีการจัดประชุมผู้ปกครองใหม้ี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เช่น มีการตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น โรงเรียนมีการ
บันทึก  การประเมินผล และรายงานผล รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อผู้ปกครอง ชุมชน ผ่านทาง
เฟสบุ๊คของโรงเรียน และเว็บไซส์โรงเรียน พร้อมกับการนำข้อมูลผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจ 
และปรับปรุงพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้มีการสรรค์หา ผู้บริหารท่ีเป็นผู้นำที่ดี มีความ
ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและมีประสบการณ์มาช่วยบริหารโรงเรียนให้เป็นระบบ และ
สามารถตรวจสอบได้    
 จุดอ่อน          
 สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดอ่อน  ได้แก่ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยกำกับดูแล
การเรียนของนักเรียนน้อย ส่งผลให้ นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสาระการเรียนรู้ของ
หลักสูตรต่ำกว่าระดับประเทศ  บุคลากรครูบางส่วนยังขาดความเชียวชาญในด้านการใช้เทคโนโลยี 
เนื่องจากขาดการเปิดใจยอมรับการเปล่ียนแปลง อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี มีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวน
นักเรียน ส่งผลกระทบกับการเรียนการสอน รวมทั้งการดำเนินงานของบุคลากรท่ีต้องรับผิดชอบในภาระ
งานมาก และบางครั้งต้องรับผิดชอบงานที่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถทำให้การดำเนินงานใน
ภาพรวมเกิดประสิทธิผลน้อยลง รวมถึงงานนโยบายมีการเปล่ียนแปลงบ่อย และมีภาระการรายงานด้าน
เอกสารมาก ทำให้มีอุปสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การจัดการองค์กร
ของโรงเรียนมีการบริหารจัดการการทำงานแบบ Team Work  แต่บุคคลกรยังแบ่งการทำงานเป็นกลุ่ม
ส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดูไม่มีความสามัคคี และส่งผลให้การดำเนินไม่สะดวกราบรื่น 

 

 

 

 



ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา 

 

 

รูปภาพผลการสังเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) 

สถานภาพของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จากการสังเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) เพื่อให้
ทราบว่าโรงเรียนมีสถานภาพเป็นอย่างไร พบว่า ตำแหน่งไข่แดงอยู่ในตำแหน่งดาวรุ่ง (STAR) 
หมายถึง โรงเรียนมีสมรรถนะภายในท่ีเข้มแข็ง และสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเอื้อต่อการดำเนินการ 
จึงเป็นภาวะท่ีเหมาะสมในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อขยายงาน และสร้างความเจริญเติบโต 
 

  

  

 

 

 


