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บทที่ 2
การศึกษาสถานภาพของโรงเรียน
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
“การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา
เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล และ
นักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมี
วัฒนธรรม การทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบูรณาการการทางาน เน้นการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม กระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ
กลยุทธ์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง
กาหนดกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน
ให้ได้รับ โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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ผลผลิต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดาเนินงาน 6 ผลผลิต คือ
1. ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยมีหน่วยกากับ ประสาน ส่งเสริม
การจัดการศึกษา คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 183 เขต สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 42 เขต และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถ ตอบสนองสภาพปัญหา
และรองรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเน้น
การดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดจุดเน้นการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยแบ่งเป็น 3
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข
1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3
1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้าน
คานวณ และด้าน การใช้เหตุผลที่เหมาะสม
1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มี
แรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วย การแนะแนวทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถาน
ประกอบการ) และได้รับการ พัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เหมาะสม ตามช่วงวัย
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและ
ทักษะ ทางสังคมที่ เหมาะสม
1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
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1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทางาน
และสามารถ ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพ เป็น
รายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ตาม
หลักวิชา
1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน การเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน
1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล
องค์กร วิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก ได้รับการ
พัฒนาอย่างมี คุณภาพตามมาตรฐาน
1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง
และช่วยเหลือ เยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอน อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆ และการวัด
ประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและ การ
สื่อสารอย่าง เหมาะสม
2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูทั้ง ในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน
2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วน
ให้เกิดชุมชนแห่ง การเรียนรู้
2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน
2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ
และยึดมั่นใน จรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล
2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม
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ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหาร
จัดการ โดยมุ่งเน้น การกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนต่ากว่า ค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียน ทา
แผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ กากับ ติดตามตรวจสอบ การ
บริหารจัดการ งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
3.1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
3.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ส่งเสริม การมี
ส่วนร่วมในการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.1 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ทั้ง
ส่วนกลาง สานักงานเขต พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดับ ทั้ง
ส่วนกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

2. นโยบายและทิศทางการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
วิสัยทัศน์
"การมั ธ ยมศึ ก ษาของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 33 มี คุ ณ ภาพ ได้
มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย"
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
2. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มี
ทักษะชีวิตมีเป้าหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมี
วัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ
4. ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็น
ไทย
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5. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหาร
จัดการตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยุคไทยแลนด์ 4.0
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษามีคุณภาพการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการกระจายอานาจ ที่มุ่งเน้นตามหลักความ
รับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต มี
เป้าหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการ
ทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ
4. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลที่เน้นวิชาการ
และอาชีพ บนพื้นฐานของความ เป็นไทย
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยุคไทยแลนด์ 4.0
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีการ
กระจายอานาจการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มโอกาสผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค่านิยมองค์กร
“รับผิดชอบ มีน้าใจ ให้บริการ ประสานงานอย่างกัลยาณมิตร”
วัฒนธรรมองค์กร
“ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ”
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จุดเน้นการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มี 3ด้าน 12 ข้อ ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียน
1. มีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก (O-NET ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 )เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
3. สามารถอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
4. มีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอย่างน้อย 2 ภาษา
ด้านที่ 2 ด้านครูและบุคลากร
6. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมืออาชีพ
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
7. ส่งเสริม สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8. สร้างความเข้มแข็งระบบการนิเทศภายในให้สถานศึกษา
9. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งและยั่งยืน
10. ส่งเสริม สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อบริหารจัดการและการเรียนรู้
(DLIT )
11. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
12. การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการจักการศึกษา

3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงสังคมร่มเย็นมุ่งเน้นสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่สากล”
“Economic foundations of peaceful, stable society focused on organic products
internationally.”
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic Issues)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความมั่นคงชายแดน
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เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ (Goals)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
1.1 เกษตรกรสถาบันเกษตรผู้ประกอบการและบุคลากรภาครัฐมีศักยภาพด้านการผลิตและการ
แข่งขัน
1.2 สินค้าเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
2.1 ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล
2.2 อุตสาหกรรมบริการที่มีศักยภาพและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 พื้นที่ดินทาการเกษตรได้รับการพัฒนาปรับปรุง
3.2 แหล่งน้าได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู
3.3 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
3.4 มีการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในระดับชุมชนอย่างทั่วถึง
3.5 ทรัพยากรแร่ได้รับการคุ้มครองและควบคุมการใช้อย่างสมดุล
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน
4.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้มีสุขภาพกายและจิตดี
4.2 การพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุขภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนวพระราชดาริ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความมั่นคงชายแดน
5.1 ชุมชนบริเวณชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5.2 บริเวณชายแดนมีความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
5.3 มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อน
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4 . มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.1 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมายและดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. การกากับติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
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5. การกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1.
การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.1 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ ๙๘.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ ๙๘.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

๙๙.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
๙๗.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
๖๐.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
๙๙.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ ๙๘.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ ๙๘.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ ๙๘.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ ๙๘.๐๐ ได้ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. การกากับติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับดีเยี่ยม
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ระดับดีเยี่ยม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
ระดับดีเยี่ยม
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างมีระบบ
ระดับดีเยี่ยม
และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล
ระดับดีเยี่ยม
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับดีเยี่ยม
ให้ดียิ่งขึ้น
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินมีทั้งเชิงปริมาณ (มีตัวเลขกากับ) และเชิงคุณภาพ (บอกระดับ
คุณภาพ)
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบวัดระดับชาติ
โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้กาหนดเกณฑ์สถานศึกษาด้านพัฒนาการ
จากผลการทดสอบระดับชาติ ว่า ต้องมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๕๙ สูงขึ้นจาก
ผลการทดสอบ ระดับชาติเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๕๘ อย่างน้อยร้อยละ ๑.๐๐ ดังนี้
กรณีที่ ๑ การกาหนดเกณฑ์สถานศึกษาในการทดสอบวัดระดับชาติของโรงเรียนสิรินธร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คะแนนเฉลี่ยที่ได้
ร้อยละ ๑.๐๐
คะแนนเฉลี่ยที่ต้องการ
ใน ปี ๒๕๕๘ ของคะแนนเฉลี่ย ปี ๒๕๕๘
ใน ปี ๒๕๕๙
ภาษาไทย
๕๑.๖๘
.๕๒
๕๒.๐๐
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖๐.๘๔
.๖๑
๖๑.๔๕
ภาษาอังกฤษ
๔๕.๑๐
.๔๕
๔๕.๕๕
คณิตศาสตร์
๕๐.๓๖
.๕๐
๕๐.๘๖
วิทยาศาสตร์
๕๓.๐๘
.๕๓
๕๓.๖๑
คะแนนเฉลี่ยรวม ๕ วิชา
๕๒.๒๑
.๕๒
๕๒.๗๓
วิชาที่สอบวัดระดับชาติ
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กรณีที่ ๒ การกาหนดเกณฑ์สถานศึกษาในการทดสอบวัดระดับชาติของโรงเรียนสิรินธร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
คะแนนเฉลี่ยที่ได้
ร้อยละ ๑.๐๐
คะแนนเฉลี่ยที่ต้องการ
ใน ปี ๒๕๕๘ ของคะแนนเฉลี่ย ปี ๒๕๕๘
ใน ปี ๒๕๕๙
ภาษาไทย
๖๒.๕๘
.๖๓
๖๓.๒๑
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔๓.๒๐
.๔๓
๔๓.๖๓
ภาษาอังกฤษ
๓๖.๘๗
.๓๗
๓๗.๒๔
คณิตศาสตร์
๓๗.๔๕
.๓๗
๓๗.๘๒
วิทยาศาสตร์
๓๙.๐๔
.๓๙
๓๙.๔๓
คะแนนเฉลี่ยรวม ๕ วิชา
๔๔.๔๘
.๔๕
๔๔.๙๓
วิชาที่สอบวัดระดับชาติ

กรณีที่ ๓ การกาหนดเกณฑ์สถานศึกษาในการทดสอบวัดระดับชาติของโรงเรียนสิรินธร ทั้ง ๒
ระดับชั้น
(ม. ๓, ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
คะแนนเฉลี่ยที่ได้
ร้อยละ ๑.๐๐
คะแนนเฉลี่ยที่ต้องการ
ใน ปี ๒๕๕๘ ของคะแนนเฉลี่ย ปี ๒๕๕๘
ใน ปี ๒๕๕๙
ภาษาไทย
๕๗.๒๗
.๕๗
๕๗.๘๔
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕๓.๐๒
.๕๓
๕๓.๕๕
ภาษาอังกฤษ
๔๐.๙๙
.๔๑
๔๑.๓๙
คณิตศาสตร์
๔๓.๙๑
.๔๔
๔๔.๓๔
วิทยาศาสตร์
๔๖.๐๖
.๕๖
๔๖.๕๒
คะแนนเฉลี่ยรวม ๕ วิชา
๔๘.๓๕
.๔๘
๔๘.๘๓
วิชาที่สอบวัดระดับชาติ
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6. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ปัจจัยภายใน(Internal Environment)
ปัจจัยภายนอก(External Environment)
จุดแข็ง (Strengths)
โอกาส (Opportunities)
1. ใช้หลักการโรงเรียนเป็นฐานในการบริหาร
1. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกคน
จัดการ
ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ เช่น การอบรมสัมมนา
2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถ ศึกษาดูงาน ทั้งใกล้และไกลในสถาบันต่าง ๆ เพื่อ
ทักษะประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูงในการ พัฒนาตน พัฒนางาน
ปฏิบัติหน้าที่ และทางานเป็นทีม
2. ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรเอกชน
3. มีงบประมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติงานมุ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
มูลนิธิต่าง ๆ ให้การสนับสนุน
4. มีเทคโนโลยีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยค่อนข้างจะ 3. นาเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการพัฒนางาน
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
5. มีอาคารสถานที่ที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
ทันสมัยต่อการบริหารจัดการ
ปัจจัยภายใน(Internal Environment)
จุดอ่อน (Weakness)
1. การบริหารที่มีความยืดหยุ่นมากเกินไป ทา
ให้ขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2. บุคลากรมีเวลาจากัดเพราะต้องรับผิดชอบ
การเรียนการสอน ทาให้มีเวลาช่วยงานน้อย งาน
ไม่เป็นไปตามแผนหรือยึดหยุ่น เป้าหมายไม่
เป็นไปตามเวลาที่กาหนด และขาดความต่อเนื่อง
บางงาน
3. ใช้งบประมาณไม่ทันต่อแผนงานที่วางไว้
จุดอ่อน (Weakness)
4. วัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่บางอย่างไม่
เพียงพอหรือต้องระมัดระวังในการดูแล
บารุงรักษา ต่อจานวนผู้รับบริการ

ปัจจัยภายนอก(External Environment)
อุปสรรค (Threats)
1. บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไปมีจานวนน้อย เพราะ
รับผิดชอบการเรียนการสอนมากทาให้ประสิทธิภาพ
ลดไปบ้าง หรือความต่อเนื่องไม่เป็นไปตามแผน
2. โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ่อยครั้ง ต้อง
ใช้งบประมาณมากหรือภารกิจกับบุคลากรไม่สมดุล
หรือทับซ้อนในการทาหน้าที่ เป็นเหตุให้การเรียน
การสอนสะดุดประสิทธิภาพลดลงหรือไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวัง
อุปสรรค (Threats)
3. ความไม่เข้าใจในระเบียบงานการเงินการพัสดุ
หรือขาดการประสานงานเท่าที่ควรหรือความทับ
ซ้อนหรือซ้าซ้อนในวิธีการทางานของคน การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์จึงไม่เป็นไปตามแผน
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กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ปัจจัยภายใน (Internal Environment)
จุดแข็ง (Strengths)
1. ใช้หลักการโรงเรียนเป็นฐานในการบริหาร
จัดการ
2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถ มี
ทักษะ ประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทางาน
เป็นทีม
3. มีงบประมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด

ปัจจัยภายนอก(External Environment)
โอกาส (Opportunities)
1. มีองค์กร หน่วยงาน ชุมชน พร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมือ และสนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษา
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน
2. ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครองนักเรียน
ส่งผลให้การพัฒนาโรงเรียนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ตรงตามตัวชี้วัด

ปัจจัยภายใน (Internal Environment)
จุดแข็ง (Strengths)
4. มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการให้บริหารทางการศึกษา ลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการบริหารจัดการ
5. การเบิกจ่ายงบประมาณ มีความคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพ

ปัจจัยภายนอก(External Environment)
โอกาส (Opportunities)
3. เส้นทางคมนาคมสะดวก โรงเรียนเป็นกลาง
และแหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ (ต่อ)
ปัจจัยภายใน (Internal Environment)
จุดอ่อน (Weakness)
1. บุคลากรมีจานวนน้อย มีเวลาจากัด เพราะ
ต้องรับผิดชอบการสอน ทาให้มีเวลาปฏิบัติงาน
ธุรการน้อยลง ทาให้การประสานงานบางอย่าง
ล่าช้า ไม่คล่องตัว ขาดความต่อเนื่องในบางงาน
2. ห้องสานักงานไม่เหมาะสม ควรปรับปรุง
ให้น่าอยู่
3. วัสดุ ครุภัณฑ์ในห้องสานักงานบางอย่างมีอายุ
การใช้งานนาน ควรปรับเปลี่ยนและดูแล
บารุงรักษาให้ใช้งานได้ดี
4. เมื่อมีอัตราว่างควรรีบจัดสรรอัตรามาแทน
ให้เร็วขึ้น เพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

ปัจจัยภายนอก(External Environment)
อุปสรรค (Threats)
1. เนื่องจากมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีเป็นจานวน
มาก ทาให้มีอุปสรรคด้านวัฒนธรรมและค่านิยมใน
การพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมบางคน
2. โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่ผู้ปกครองมี
ความมุง่ มั่นที่จะส่งบุตร-หลานเข้ามาศึกษา ทาให้
นักเรียนบางคนที่อยู่ต่างอาเภอต้องรีบมาโรงเรียนแต่
เช้าเป็นผลเสียต่อการพัฒนาการด้านร่างกายของ
นักเรียน
3. มีบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่
ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานอื่นๆ ทาให้ต้อง
ลาออกระหว่างปี ยากต่อการจัดอัตรากาลัง
มาทดแทน
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กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปัจจัยภายใน ( Internal Environment )
จุดแข็ง (Strengths)
1. บุคลากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
มีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนอุดมการณ์ของ
ความเป็นครู
2. นักเรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและ
การเลี้ยงดูจากทางบ้านเป็นอย่างดี
3. มีการทางานที่เป็นระบบและความร่วมมือ
ที่ดีของบุคลากรร่วมงาน

ปัจจัยภายนอก ( External Environment )
โอกาส ( Opportunities)
1. โรงเรียนมีโอกาสสูงในการคัดเลือกบุคลากรและ
นักเรียนเข้าเรียน
2. ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ในการ
พัฒนาบุคลากรและการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
3. ผู้ปกครองมีส่วนสาคัญในการดูแลและอบรม
ตลอดจนการส่งเสริมนักเรียน

ปัจจัยภายใน ( Internal Environment )

ปัจจัยภายนอก ( External Environment )

จุดอ่อน ( Weakness)
1. การขาดแคลนบุคลากรเมื่อเปรียบเทียบ
อัตราส่วนระหว่างครูกับนักเรียน
2. การขาดขวัญกาลังใจตลอดจนท้อถอย
ของบุคลากรบางกลุ่ม
3. นักเรียนบางส่วนมีปัญหาทางครอบครัว
ทาให้กระทบต่อการดารงชีวิตและความประพฤติ

อุปสรรค ( Threats)
1. นักเรียนมีมากเกิดปัญหาการดูแลช่วยเหลือ
2. ปัญหาทางสังคมสภาพแวดล้อมส่งผลต่อ
ความประพฤติและพฤติกรรมของนักเรียน
3. ปัญหาครอบครัวแตกแยกและการหย่าร้างสูง
ทาให้ส่งผลต่อความประพฤติและพฤติกรรมทางลบ
ของเด็กนักเรียน
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ลาดับ
สภาพปัจจุบัน
ที่
1 -วัสดุอุปกรณ์ มีส่วนสาคัญใน
การพัฒนาระบบงานให้มีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
-โรงเรียนสิรินธรเป็นโรงเรียนที่มี
ความพร้อมในการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551
2

3

การนิเทศกากับติดตามการเรียน
สอนมีความจาเป็นอย่าง
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
การวัดประเมินผลการเรียน

สภาพปัญหา
มีไม่เพียงพอต่อการ
บริหารและให้บริการ
ความเหมาะสมของ
หลักสูตร
ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและชุมชน
ความยืดหยุ่นของ
หลักสูตร

ประสิทธิภาพของการ
กากับติดตาม
ความชัดเจนของการ
จัดแผนการจัดการ
เรียนรู้แหล่งความรู้
ในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
การจัดการศึกษาตาม พรบ.
ขาดความรู้และ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประสบการณ์ในการ
จาเป็นต้องพัฒนาบุคลากรครูให้ จัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพในการจัดการ
ตาม พรบ. 2542
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและการวัดประเมินผล
ตามสภาพจริง

ความต้องการ
-ชุมชนมีความพึงพอใจ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ปกครองและ
ผู้เรียน
หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง

กากับติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการ บูรณา
การการเรียนการสอนระหว่างกลุ่ม
สาระ มีการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน
มีการวัดประเมินผลตาม พรบ.
การศึกษาแห่งชาติ มาตรา 26
ครูร้อยละ 80 ได้รับการอบรมครู
ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ มีความรู้
ความสามารถทักษะ และ
ประสบการณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูทุกคน ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ลาดับ
ที่
4

5

6

สภาพปัจจุบัน

สภาพปัญหา

ความต้องการ

ดาเนินการตามนโยบายเรียน
ฟรีให้มีคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
ระดับชาติต่ากว่าร้อยละ 50

ความแตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละพื้นที่
คะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบระดับชาติต่า
กว่าร้อยละ 50

-จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
- จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
และออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย
- นักเรียนมีผลงานที่เกิดจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน
โรงเรียนสิรินธรเป็นที่ตั้งศูนย์
อาเซียนศึกษา

การนาเสนอ และ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน
-สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เท่าเทียม
กัน
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิตต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
วโรกาส ทรงมีพระชนมายุครบ 80
พรรษา
- เผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียนสู่
สาธารณะ

ดาเนินการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งศูนย์
อาเซียนศึกษา

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน
เครือข่าย
-พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
-เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกASEAN
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปัจจัยภายใน( Internal Environment )
ปัจจัยภายนอก( External Environment )
จุดแข็ง (Strengths)
โอกาส (Opportunities)
1. ครู
1. ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน
1. ครูมีประสบการณ์ มุ่งมั่น พัฒนาการเรียน
2. ใกล้แหล่งชุมชน แหล่งความรู้
สอน มีความรับผิดชอบ
3. ใกล้ชดิ กับเจ้าของภาษาที่ 2 มากขึ้น
2. วุฒิการศึกษาตรง
4. ได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษากับเจ้าของภาษา
3. พัฒนาวิชาชีพครู
โดยตรง
4. มีความเสียสละ คุณธรรม จริยธรรม
5. ศรัทธา และยึดมั่นในองค์กร
2. นักเรียน
1. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
2. มีความพร้อมในการสื่อสารด้วยภาษา
IT
3. มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้
4. มีทักษะในการสังเคราะห์และ
วิเคราะห์
5. มีโอกาสเพิ่มทักษะในการใช้ภาษาที่ 2
6. มีโอกาสเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติ
และสากล
จุดอ่อน (Weakness)
อุปสรรค (Threats)
1. ครู
1. ใกล้แหล่งอบายมุข
1. ไม่มีครูบรรจุใหม่เพิ่มแทนครูเกษียณ
2. มีแหล่งอบายมุขจานวนมาก
2. ทาหน้าหลายอย่าง
3. ครูขาดแหล่งเรียนรู้ภาษาที่ 2 เพื่อการสื่อสาร
3. ขาดทักษะในการใช้ภาษาที่ 2
4. ขาดโอกาสในการอบรมพัฒนาภาษา
ที่ 2 อย่างต่อเนื่อง
5. ขาดขวัญและกาลังใจในการทางาน
6. ขาดความรู้เรื่องการซ่อมแซมเกี่ยวกับ
ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ)
ปัจจัยภายใน( Internal Environment )
2. นักเรียน
1. ขาดวินัยในตนเอง
2. อยู่หอพักโดยไม่มีผู้ปกครองดูแล
3. ครอบครัวแตกแยก
4. ขาดความรับผิดชอบ
5. ไม่รักษาสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยภายนอก( External Environment )

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปัจจัยภายใน (Internal Environment)
จุดแข็ง (Strengths)
1. ด้านโครงสร้างและการจัดการ
- มีแผนพัฒนาของกลุ่มสาระฯ ให้ครูทุกคน
ปฏิบัติได้อย่างชัดเจน
- มีแผนปฏิบัติงานรายบุคคล
- มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ปัจจัยภายนอก (External Environment)
โอกาส(Opportunities)
1. ด้านสังคมวัฒนธรรม
- ชุมชนให้ความร่วมมือและให้ความอนุเคราะห์
2.ด้านเทคโนโลยี
- ผู้ปกครอง สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ด้านเศรษฐกิจ
- ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะ และ สนับสนุนนักเรียน
เป็นอย่างดี

2. ด้านบุคคลากร
- ครูมีวุฒิการกศึกษาตรงตามวิชาเอก/ และตาม
ถนัด
- ครูมีประสบการณ์ในการทางาน
- ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
- นักเรียนมีศักยภาพ ด้านวิชาการ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ดารงชีวิตอยู่อย่างเศรษฐกิจ
พอเพียง

4. ด้านการเมืองและด้านกฎหมาย
- พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไข พ.ศ.
2553 เปิดโอกาสให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อสนอง
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ต่อ)
ปัจจัยภายใน (Internal Environment)
3. ด้านงบประมาณ
- มีงบประมาณเพียงพอ
- มีการบริหารจัดการงบประมาณ ตามแผน และ
ระเบียบ
4. ด้านสื่อนวัตกรรม
- มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นสากล
- มีนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นสากล
5. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย
- มีสื่อวัสดุที่ทันสมัย
6. ด้านการบริหารการจัดการ
- มีการนิเทศกากับติดตามที่เป็นระบบ
จุดอ่อน(Weakness)
1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ติดตามได้ แต่
กระบวนการแก้ไขไม่ทั่วถึง
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50
3. ครูมีอัตรากาลังไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน
4. สื่อนวัตกรรมยังไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียน
5. สื่อนวัตกรรมไม่ครบตามเนื้อหาวิชา
6. ไม่มีการรายงานการใช้สื่อ ที่ชัดเจนและเป็น
ระบบ

ปัจจัยภายนอก (External Environment)
อุปสรรค(Threats)
1. ด้านสังคมวัฒนธรรม
- โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งบันเทิง
2. ด้านเทคโนโลยี
- ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสูง
3. ด้านเศรษฐกิจ
- นักเรียนบางคนมีค่านิยมที่ไม่ดี ใช้สิ่งของที่มีค่าเกิน
ฐานะของตัวเอง
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย
- นโยบายลดอัตรากาลังสายการสอนเป็นอุปสรรคต่อ
จานวนครูและนักเรียน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ปัจจัยภายใน (Internal Environment)
จุดแข็ง (Strengths)
1. ครู
1. ครูมีประสบการณ์ รับผิดชอบสูง มุ่งมั่น
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
2. มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับ
ระดับสากล มีครูเจ้าของภาษาตรงกับ
การสอน
3. ครูมีวุฒิการศึกษาตรงกับการสอน
4. ครูมีการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
5. ครูรัก ศรัทธา ยึดมั่นในองค์กร
6. ครูมีความเสียสละ คุณธรรม จริยธรรม
2. นักเรียน
1. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
2. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
3. มีทักษะในการค้นหาความรู้
4. มีความพร้อมในการใช้สื่อเทคโนโลยี
5. มีทักษะในการสังเคราะห์ วิเคราะห์
6. มีโอกาสเข้าแข่งขันเวทีระดับชาติ
และสากล

ปัจจัยภายนอก (External Environment)
โอกาส (Opportunities)
1. ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก
ชุมชน
2. ใกล้แหล่งชุมชน แหล่งความรู้
3. นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน และมีโอกาสแข่งขันความสามารถ
ในระดับต่าง ๆ
4. ได้ใช้ภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติที่
อาศัยในท้องถิ่น หรือนักท่องเที่ยวโดยตรง
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ต่อ)
ปัจจัยภายใน (Internal Environment)
ปัจจัยภายนอก (External Environment)
จุดอ่อน (Weaknesses)
อุปสรรค (Threats)
ครู
1. ใกล้แหล่งบันเทิง แหล่งอบายมุข
1. ไม่มีครูทดแทนครูที่ย้ายและเกษียณ
2. มีสื่อภายนอกยั่วยุ ทาให้นักเรียนบางคนมีค่านิยม
2. มีครูวัยรุ่นจานวนน้อยทาให้นักเรียน
ที่ไม่ดี
ขาดคนที่ปรึกษาวัยใกล้เคียงกัน
3. ขาดทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย
4. ครูต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่
5. ครูมีภาระอื่นมากเกินไปไม่มีเวลา
พัฒนาสื่อการสอนที่มีอยู่แล้วให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
6. ขาดการนิเทศ การติดตามผล และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง การยอมรับซึ่งกันและกัน
ส่งผลให้การพัฒนาทุกด้านล่าช้า
นักเรียน
1. ขาดวินัยในตนเอง
2. ไม่มีจิตสาธารณะ
ด้านสื่อนวัตกรรม
1. แหล่งเรียนรู้ยังไม่เป็นระบบที่ทันสมัย
ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบ
2. วัสดุ ครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์) มี
ประสิทธิภาพไม่ได้มาตรฐาน เก่า ชารุด
ซ่อมหลายครั้งแล้ว
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ต่อ)
ปัจจัยภายใน (Internal Environment)
สถานที่เวลา และโอกาส
1. อาคารเรียน ไม่เป็นกลุ่มก้อน ไม่มี
สถานที่แสดงผลงานนักเรียน
2. ที่พักครูไม่เป็นสัดส่วน และอยู่หลาย
อาคาร ยากในบริหาร ทาให้การ
ประสานงานใช้เวลานาน สมาชิกรับ
ข่าวสารไม่ทั่วถึง และล่าช้า หรือเข้าใจไม่
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การขอความ
ร่วมมือเป็นไปได้ยาก
3. ตารางการปฏิบัติงานของโรงเรียนมีมาก
ส่งผลให้ การประชุมหรือพบปะกันใน
กลุม่ เพื่อชี้แจงงานแต่ละครั้งเป็นไปด้วย
ความยากลาบาก ต้องตรวจสอบเวลา
ของโรงเรียน และหาสถานที่ให้ถี่ถ้วน
หลายครั้งที่วางแผนอย่างดีทั้งสถานที่
และเวลาแต่ต้องยกเลิกเพราะทุกคนต้อง
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

ปัจจัยภายนอก (External Environment)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปัจจัยภายใน (Internal Environment)
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีการบริหารจัดการที่ดี
2. ได้รับงบประมาณในการบริหารทรัพยากร
อย่างเต็มที่
3. ครูมีความรู้ความสามารถเข้มแข็งทางวิชาการ
4. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
อย่างพอเพียง
5. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ทางาน สื่อสารและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
6. นักเรียนใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมอัน
พึงประสงค์
จุดอ่อน (Weakness)
1.จานวนบุคลากรครูลดลง ไม่เพียงพอเนื่องจาก
เกษียณอายุราชการ
2. ครูมีภาระงานมาก ส่งผลต่อคุณภาพการ
เรียนการสอน
3. นักเรียนบางคนให้ความสาคัญกับวิชาสังคม
ศึกษาน้อย ไม่รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
4. อาคารเรียนมีนกมาอาศัยและสร้างปัญหา
ด้านกลิ่นและเสียง

ปัจจัยภายนอก (External Environment)
โอกาส (Opportunities)
1. ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความสะดวก มี
สภาพแวดล้อมที่ดี
2. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
3. ชุมชนให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้
4. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่น
5. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือดูแลบุตรหลานและ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างดี
อุปสรรค (Threats)
1.โรงเรียนอยู่ติดกับถนนทาให้มีเสียงรบกวนจากรถ
และปัญหาการจราจร
2. นักเรียนอาศัยอยู่ตามลาพัง ทาให้ขาดระเบียบ
วินัย มีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์บางคน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ปัจจัยภายใน (Internal Environment)
จุดแข็ง (Strengths)
1. นักเรียนมีคะแนน NT ภาษาไทยสูงกว่า
ระดับชาติ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนตั้งไว้
3. ครูมีความสามารถเป็นครูชานาญการ ครู
ชานาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญ
4. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้าน
ภาษาไทย นาชื่อเสียงสู่โรงเรียนในระดับจังหวัด
และประเทศ
5. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สนใจ แสวงหา
ความรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน จากผลการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาภายนอกในระดับดีมาก
6. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ จากผล
การประเมินภายนอกในระดับดีมาก
7. มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์
ภาษาไทย
8. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของโรงเรียน
มาตรฐานสากล
จุดอ่อน (Weakness )
1. นักเรียนบางส่วนไม่สนใจในวิชาภาษาไทยส่ง
ผลกระทบต่อการเรียนในวิชาอื่น ๆ
2. ครูประจาการไม่เพียงพอและสภาพแวดล้อม
ของห้องพักครูไม่เอื้อต่อการทางาน

ปัจจัยภายนอก (External Environment)
โอกาส (Opportunities)
1. องค์กร หน่วยงานอื่นเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้
ส่งเสริมกิจกรรมประกวดทักษะภาษาไทย และ
เผยแพร่สู่สากล
2. องค์กร หน่วยงานอื่นส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
ภาษาไทยได้พัฒนาตนเอง
3. นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในและนอกโรงเรียน
อุปสรรค (Threats )
1. สื่อบางอย่างเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยที่
ไม่ถูกต้อง (การใช้คา ใช้ภาษาผิดหลักภาษาไทย)
2. สื่อบางอย่างล่อแหลม (เช่น การ์ตูนโป๊)
3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรม
ด้านลบของนักเรียน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ปัจจัยภายใน (Internal Environment)
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีบุคลากรที่สอนตรงตามสายงาน
2. มีอุปกรณ์สื่อการสอน ตาม
มาตรฐานสากล
3. มีนักเรียนที่เป็นนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันและประสบความสาเร็จในระดับชาติ
4. มีการร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน
ในการจัดกิจกรรมออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยภายนอก (External Environment)
โอกาส (Opportunities)
1. นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาในระดับชาติ
2. นักเรียนได้นาความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันของตนเอง
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
4. โรงเรียนให้การสนับสนุนในด้านอุปกรณ์
และงบประมาณเป็นอย่างดี

จุดอ่อน (Weakness)
1. บุคลากรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขาด
การอบรม ทาให้มีจุดอ่อนทางวิชาการ
และการจัดการ
2. บุคลากรมีงานพิเศษนอกเหนืองานด้าน
สอนมาก

อุปสรรค (Threats)
1. ขาดแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เช่น
ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ ขาดห้องเก็บอุปกรณ์และสื่อ
การสอนที่มีคุณภาพ
2. ขาดโรงพลศึกษาและสนามในร่มที่
เพียงพอกับจานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปัจจัยภายใน ( Internal Environment )
ปัจจัยภายนอก ( External Environment )
จุดแข็ง ( Strengths )
โอกาส (Opportunities )
1. ครูผู้สอน
1. ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและผู้ปกครอง
1. ครูมีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 20
2. ใกล้แหล่งเรียนรู้และแหล่งปัญญาท้องถิ่น
ปี มีความมุ่งมั่น พัฒนาการเรียนการสอน
2. มีวุฒิการศึกษาตรงกับการสอน
3. พัฒนาวิชาชีพครูอย่างสม่าเสมอ
4. ครูมีความรับผิดชอบ เสียสละ
5. มีคุณธรรมจริยธรรม
6. ยึดมั่นและศรัทธาในองค์กร
2. นักเรียน
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มีความพร้อม สามารถใช้เทคโนโลยีได้ดี
3. มีความมุ่งมั่น
4. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
จุดอ่อน ( Weakness )
อุปสรรค ( Threats )
1. ครูผู้สอน
1. มีแหล่งอบายมุขจานวนมาก
1. ครูสอนวิชาการงานมีน้อย ครูต้องรับผิดชอบ
2. มีสื่อภายนอกที่ยั่วยุ
หลายหน้าที่
2. สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน
การปฏิบัติงานไม่เหมาะสมในบางงาน
2. นักเรียน
1. นักเรียนขาดวินัยในตนเอง
2. นักเรียนมีเจตคติต่องานอาชีพที่ไม่ถูกต้อง
3. ขาดความขยัน อดทน
4. นักเรียนขาดทักษะพื้นฐานการทางาน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ปัจจัยภายใน (Internal Environment)
จุดแข็ง (Strengths)
1.ครูมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถในการ
สอนนักเรียนได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
2. คัดเลือกนักเรียนที่มีสามารถไปทาการแข่งขัน
และได้รับรางวัลชนะเลิศทุกด้าน
3. บริการชุมชน โดยสัมพันธ์ชุมชน ให้ความ
ร่วมมือในการร่วมงานโอกาสต่างๆ
4. มีแผนการเรียนการสอน ที่ดีและถูกต้อง
ทางานในหมวดอย่างเป็นระบบ ส่งและตรวจตาม
ขั้นตอนตรงไหนไม่ถูกต้องจัดประชุมในหมวดและ
แก้ไข
จุดอ่อน (Weakness)
1.การเรียนรู้จะเน้น ความคิดสร้างสรรค์ และฝึก
ปฏิบัติจริง จะต้องฝึกบ่อยๆ ซ้าๆ และต้องใช้เวลา
การจัดการเรียนการสอน มีเวลาน้อย นอกจาก
นักเรียนที่มีใจรักเท่านั้น ที่จะมีความอดทนในการ
ฝึก
2. อุปกรณ์การเรียนการสอน มีความถี่ในการใช้
มาก ทาให้ชารุด และต้องซ่อมแซมบ่อยๆ ทาให้
เสียเวลา และการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง
3. จัดการเรียนการสอน ยังไม่เป็นระบบ เช่น
รหัสของแต่ละสาระ และการแบ่งเวลาเรียน
4. ความสามารถไม่เหมือนกัน ฉะนั้นการวัด
ความสามารถ จึงอยู่ที่ตัวผู้เรียนและเวลาเรียน

ปัจจัยภายนอก (External Environment)
โอกาส (Opportunities)
1. ชุมชนให้การสนับสนุน
2. หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้
ความช่วยเหลือและสนับสนุน
3. หน่วยงานท้องถิ่นให้การสนับสนุน
4. นักเรียนมีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
จากชุมชนและเทคโนโลยี
5. สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มี
การศึกษาและฐานะดี
6. นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทักษะ จาก
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐและเอกชน
อุปสรรค์ (Threats)
1. นักเรียนบางคนมีภูมิลาเนาอยู่นอกเขตพื้นที่บริการ
ไม่สามารถติดตามได้สะดวก
2. ขาดครูและบุคลากรที่มีความสามารถด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ โดยตรง
3. ขาดอุปกรณ์ และเทคโนโลยี สื่อการสอนที่ทันสมัย
4. ขาดผู้เชี่ยวชาญในการให้คาแนะนา และปรึกษาแก่
คณะครู
5. สื่อ อุปกรณ์มีราคาแพง
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7. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยภาพรวมของโรงเรียน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่1 พัฒนาการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียน
การสอน สู่มาตรฐานสากล
เน้นความเป็นเลิศ ด้านการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
สามารถสื่อสารและนาเสนออย่าง
มีประสิทธิภาพ ได้นาความรู้ไปใช้
บริการสังคมและโลก

สภาพปัจจุบันและปัญหา
1. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. มีการรายงานผลการดาเนินงานด้านการศึกษาในโรงเรียนต่อ
สาธารณชน
3. นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยระบบอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายที่
ทันสมัย
4. มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. มีระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามสภาพจริง
6. ต้องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายให้มีคุณภาพ
สูงสุด
7. โรงเรียนมีศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ห้องเรียนสี
เขียว ศูนย์GPA การสร้างเครือข่ายห้องสมุด ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์โสตทัศนศึกษา ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องสมุดข่าว-เสียง
และห้องฝึกปฏิบัติการของกลุ่มสาระฯ
8. ต้องการระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
9. ต้องการนวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน การจัด
กระบวนการเรียนรู้
10. มีหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
11. ต้องการปรับปรุงอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอนมากขึ้น
12. มีระบบการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
ของกฎกระทรวง และเขตพื้นที่การศึกษา
13. ต้องการใช้แหล่งเรียนรู้จากท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านและ
ทรัพยากรอื่น
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กลยุทธ์

สภาพปัจจุบันและปัญหา

กลยุทธ์ที่ 2พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนและเติมเต็มศักยภาพ
ผู้เรียนในระดับสากล โดยเน้นการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรม
โครงงาน การใช้สื่อ ICT การใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ
การออกแบบสร้างสรรค์งาน
นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเวที
โลก

1. นักเรียนสนใจศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
2. มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 ได้ตามจุดหมายของหลักสูตร
3. นักเรียนได้รับการฝึกทักษะการแก้ปัญหาการเผชิญ
สถานการณ์และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ร้อยละ97 ของ
นักเรียนทั้งหมด
4. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยมีครู
แกนนาครูต้นแบบและครูนักวิจัยเป็นผู้ประสาน
6. นักเรียนได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อ และการประกอบ
อาชีพ
7. นักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองมากขึ้น
8. คุณภาพของนักเรียน มีมาตรฐานค่าเฉลี่ยเลขคณิตสูงกว่า
เกณฑ์ปกติทุกรายวิชา ในการทดสอบระดับชาติ
9. นักเรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์ทุกคน
10. นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 98
11. มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรียน และพัฒนาหลักสูตร ทุก
ปีงบประมาณ
12. จัดการศึกษาสาหรับนักเรียนเรียนร่วมได้ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน
13. มีระบบการประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงกว่าเกณฑ์การ
ประเมินระดับต่างประเทศ มี
ความรู้ ความสามารถ
เป็นที่ประจักษ์ สามารถแข่งขัน
ระดับชาติและนานาชาติ สามารถ
ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศที่ 2 ในการ
สื่อสารได้ในระดับดี มีความคิด
สร้างสรรค์ แสวงหา สังเคราะห์
และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมี
ประสิทธิผล

สภาพปัจจุบันและปัญหา
1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
(MEP , AP )
3. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
(EP)และส่งเสริมความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ILP)
4. โรงเรียนจัดให้นักเรียนทุกคน ฝึกพูดภาษาอังกฤษ กับเจ้าของ
ภาษา
5. นักเรียนมีผลงานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในรูปของโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ และการงานอาชีพ
6. นักเรียนได้เข้าค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษแบบบูรณาการทุกปี
7. นักเรียนได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันความรู้ ทักษะ
ความสามารถและผลงานด้านวิชาการ วิชาชีพ กีฬา ศิลปะ
และได้รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
8. ต้องการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
9. นักเรียนมีผลงานโครงงานทุกกลุ่มสาระฯ
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพ
นักเรียน ครูและบุคลากรให้มี
คุณธรรม นาความรู้ไปใช้
ดารงตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเชิดชู
ความเป็นไทย เน้นให้มีความ
ตระหนักรู้และเข้าใจในภาวการณ์
ของโลก สามารถเรียนรู้และหา
แนวทางแก้ปัญหาได้ รู้ เข้าใจ
ในความหลากหลาย ในวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
รับผิดชอบต่อสังคมและเป็น
พลเมืองดีของโลก

สภาพปัจจุบันและปัญหา
1. นักเรียนได้รับการปลูกฝังและฝึกอบรมในเรื่อง ความกตัญญู
กตเวที ความมีระเบียบวินัย ความสะอาด ความรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย์ ความอดทนขยันหมั่นเพียร การพึ่งตนเอง การ
ทางานเป็นหมู่คณะ การทางาน การเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม การรู้จักยกย่องผู้กระทาความดี การประหยัด การใช้
ชีวิตเรียบง่าย และนิยมไทย
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ97 ของนักเรียนทั้งหมด
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ประพฤติ
ตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ร้อยละ 99
4. โรงเรียนนากิจกรรม 5 ส มาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ความสะอาด
5. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และหลักสูตรสถานศึกษา ที่มี
ประสิทธิภาพ
6. ต้องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและเชิดชูความเป็นไทย
7. โรงเรียนสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ พัฒนางานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูบูรณาการ พัฒนาหลักสูตร พัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
9. มีการวางแผนการใช้พลังงานอย่างประหยัดในโรงเรียนและใน
ชุมชน
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และการบริหารจัดการระดับสากล
โดยการจัดระบบห้องเรียนคุณภาพ
จัดบริบทที่เอื้อต่อการเรียนรู้

สภาพปัจจุบันและปัญหา
1. มีการจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
2. โรงเรียนได้จัดทาข้อมูลพืน้ ฐานและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อ
นามาใช้ในการจัดการศึกษา
3. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูนักเรียนผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนจาก
เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนมีเว็บไซต์ ของโรงเรียนมีเพื่อการประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร
และผลงานของโรงเรียน
5. มีการจัดทาห้องและปรับปรุงห้องปฏิบัติทุกกลุ่มสาระฯ และจัด
สื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์ต่าง ๆ และครุภัณฑ์ให้จัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ
6. นักเรียน ป.6 มาสมัครเรียนต่อม.1 เกินจานวนที่เขตพื้นที่
การศึกษาให้รับและรับนักเรียน ในเขตพื้นที่บริการทุกคน
7. โรงเรียนส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผูพ้ ิการด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมมีคุณภาพและเสมอภาคกับบุคคลทัว่ ไป
8. โรงเรียนดาเนินงานตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเขตพืน้ ที่การศึกษา
9. มีการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
10. การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เชื่อมโยงกับงานอื่น
ได้อย่างเป็นระบบ
11. โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่มสี ่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
12. มีการปรับปรุงแก้ไข แนวปฏิบัติงานของโรงเรียนให้เอื้อต่อการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม
13. โรงเรียนได้จัดระบบการบริหารและจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
กฎ ระเบียบของกระทรวงและเขตพื้นที่การศึกษา
14. โรงเรียนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
พร้อมรับการประเมินภายในและภายนอก
15. ต้องการให้มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
16. ต้องการจัดบริบทที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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กลยุทธ์ที่ 6
1. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
พัฒนาครูและผู้บริหาร
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545
มืออาชีพ โดยเน้นการจัด
2. ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ และ
การความรู้ การบริหารแบบมีส่วน สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ร่วม การประกันคุณภาพ
3. ต้องการเพิ่มศักยภาพของครู ในการจัดการเรียนรู้ด้าน
การศึกษา โดยการกระจาย
ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อานาจ
4. ครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ตนเอง และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ครูทาวิจัยในชั้นเรียน มีรายงานการวิจัย และนาผลการวิจัยไป
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
6. ครูมีรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
7. ครู ผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ครูมีวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ
9. ครูมีความเข้าใจและเห็นความสาคัญของระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน
10. ครูไม่เพียงพอ โรงเรียนแก้ไขโดยจ้างครูอัตราจ้าง
11. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และเห็น
ความสาคัญของการจัดการเรียนรู้
12. โรงเรียนมีการพัฒนาครูแกนนาครูต้นแบบและครูนักวิจัย
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กลยุทธ์ที่ 7
พัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างครู
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ
และเอกชน ให้มีความเข้มแข็ง
และต่อเนื่องโดยการระดม
ทรัพยากรและร่วมวางแผน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

สภาพปัจจุบันและปัญหา
13. โรงเรียนได้พยายามสร้างความเข้าใจและหาวิธีการที่จะให้ครู
เปลี่ยนวัฒนธรรมการสอนจากผู้บอก ผู้สอนมาเป็นผู้ชี้แนะ
และให้ความช่วยเหลือนักเรียน
14. มีการจัดสวัสดิการให้ครูได้มากขึ้น
15. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นสาคัญ
16. ครูมีการพัฒนางานวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูมากขึ้น
17. ต้องการพัฒนาครูให้สามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ
อิงมาตรฐาน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนให้มี
สมรรถนะครบถ้วนตามหลักสูตร
18 ครูมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดาเนินงานตามแผนและมีการ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
19. โรงเรียนพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
20. โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของครู และสร้าง
ขวัญกาลังใจอย่างต่อเนื่อง
1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนอาคารเรียน จากสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนสิรินธร
2. โรงเรียนจัดทาวารสารและเอกสารแผ่นพับเผยแพร่ผลงานครู
– นักเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
3. โรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. โรงเรียนได้จัดบริการชุมชนในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
5. โรงเรียนต้องการให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลต่างๆ กับ
หน่วยงานที่ให้บริการและชุมชน
6. โรงเรียนจัดให้มีการประสานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ
ร่วมกันจัดประสบการณ์การเรียนรู้การฝึกประสบการณ์
และการฝึกทักษะต่างๆ แก่นักเรียน
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7. โรงเรียนได้ช่วยเหลือโรงเรียนน้อง ในโครงการโรงเรียนพี่
โรงเรียนน้อง ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
8. โรงเรียนให้ความร่วมมือและประสานการประเมินความพร้อม
แก่หน่วยงานที่จัดการศึกษา
9. ผู้ปกครองนักเรียนต้องการให้นักเรียนศึกษาต่อในชั้น
อุดมศึกษาถึงร้อยละ 98
10. โรงเรียนเป็นสมาชิกของ ASP และ SEAMEO
11. มีการจัดระบบสื่อสารระหว่างโรงเรียน นักเรียน ครู
ผู้ปกครอง และชุมชนทั่วไป
12. มีการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกับองค์กร
และหน่วยงานที่จัดการศึกษา
13. บุคลากร องค์กร และสถาบันในท้องถิ่นร่วมส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
14. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาจากสมาคม
ครู – ผู้ปกครองโรงเรียนสิรินธร สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร
มูลนิธิฯ องค์กรเอกชน และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ประจาทุกปี
16. โรงเรียนประสานร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการใช้ทรัพยากร
เพื่อการศึกษาร่วมกัน
17. โรงเรียนมีการระดมทุน และทรัพยากร เพื่อการศึกษาจาก
ผู้ปกครองนักเรียน
18. ต้องการทุนสนับสนุนและแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยในการ
สร้างนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีรุ่นเยาว์ และการผลิต
ผลงานนวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
19. ครูเกิดความตะหนักต่อการใช้ทรัพยากรในโรงเรียนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
20. ต้องการ อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ และศูนย์สื่อโสตทัศน
ศึกษาให้เพียงพอกับจานวนนักเรียน
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21. โรงเรียนมีมูลนิธิโรงเรียนสิรินธร เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่
ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่ยังไม่สามารถช่วยเหลือได้ตาม
ความต้องการของนักเรียน
22. โรงเรียนต้องการทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนและทรัพยากร
ทางการศึกษาให้กับนักเรียน เรียนดี ประพฤติดี มีความสามารถ
พิเศษ หรือด้อยโอกาสในด้านเศรษฐกิจและสังคม
23. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชนในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
24. ต้องการห้องปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาโรงเรียน
1. ต้องการกาหนดทิศทางร่วมกันในการพัฒนาโรงเรียนสู่
ครู นักเรียน และบุคลากร มีการ มาตรฐานสากล
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา 2. มีโครงการโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง ตามโครงการความเข้าใจ
ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วม
อันดีระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
พัฒนา
โรงเรียนน้อง
3. ต้องการสร้างเครือข่ายโรงเรียน เพื่อเปรียบเทียบการจัด
การศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล
4. ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง นักเรียน ครู และบุคลากร
เป็นการพัฒนาคุณภาพสู่สากล
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6. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) และการประเมินสถานภาพองค์กร
ของโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ของโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ นั้นปรากฏว่า
สภาพแวดล้อมภายนอกมี “โอกาส” มากกว่า “อุปสรรค” ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา ดังนี้
โอกาส (Opportunities)
1. สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนเมือง การติดต่อสื่อสารกับ
หน่วยงานต่าง ๆ และการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว
2. สถาบันภายนอกที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางภาษา ให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนในการจัดการศึกษา ทาให้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับนานาชาติและภูมิปัญญาที่
หลากหลาย
3. โรงเรียน มีคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง ครู สมาคมศิษย์เก่า มูลนิธิ ให้ความร่วมมือสนับสนุนในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
4. ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน
หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านต่างๆ
ส่งผลให้การพัฒนาโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตรงตาม
ตัวชี้วัด
5. นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งในและนอกโรงเรียน
6. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี มี
ความรู้ความสามารถ เห็นความสาคัญของการจัดการศึกษา
7. พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไข พ.ศ.
2553 เปิดโอกาสให้โรงเรียนจัดการศึกษา เพื่อสนองความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น
8. มีพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 และกฎกระทรวง ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติ การบริหารจัดการของ
โรงเรียนสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

อุปสรรค (Threats)
1. สถานศึกษาอยู่ในชุมชนเมือง มีสถานบันเทิง และมี
สื่อเทคโนโลยีที่ไม่สร้างสรรค์ ต่อเยาวชน
2. นักเรียนส่วนหนึ่งมีภูมิลาเนาอยู่นอกเขตพื้นที่บริการ
หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับนักเรียน ไม่สามารถติดตามได้
สะดวก
3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ของนักเรียน
4. ขาดการกากับ ติดตามและควบคุมการ ใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมและทั่วถึงของภาครัฐทาให้เด็กนักเรียน
เรียนรู้และเลียนแบบในสิ่งที่ไม่เหมาะสม
5. นโยบายลดอัตรากาลังสายการสอน เป็นอุปสรรคต่อ
จานวนครูและนักเรียน
6. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็นผลทาให้นโยบาย
เปลี่ยนแปลงบ่อย การทางานไม่ต่อเนื่อง
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ของโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ นั้นปรากฏว่า มี “จุดแข็ง”
มากกว่า “จุดอ่อน” ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1.โรงเรียนใช้หลักการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(SBM)
2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถทักษะ
ประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูงในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์
3. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา มุ่งสู่มาตรฐานสากล
4. มีการจัดหลักสูตรการศึกษาและมีโครงการพิเศษ
ที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ
5. มีความพร้อมของสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
นามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
6. โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและระดับ
นานาชาติ และได้รับรางวัลในระดับต่างๆมากมาย
7. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการทางาน สื่อสาร
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
8. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้จากการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ
9. มีอาคารสถานที่ที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย ทันสมัยต่อการ
บริหารจัดการ
10. บุคลากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน อุดมการณ์
ของความเป็นครู

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. การบริหารที่มีความยืดหยุ่นมากเกินไป ทาให้ขาด
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2. บุคลากรมีเวลาจากัดเพราะต้องรับผิดชอบการเรียน
การสอน ทาให้มีเวลาช่วยงานน้อย งานไม่เป็นไปตาม
แผน หรือยึดหยุ่น เป้าหมายไม่เป็นไปตามเวลาที่กาหนด
และขาดความต่อเนื่องในงาน
3. นักเรียนส่วนหนึ่ง พักอาศัยที่อยู่หอพักขาดการดูแล
เอาใจใส่จากผู้ปกครอง
4. ขาดบุคลากรครูประจาการ ทาให้อัตรากาลังไม่
เพียงพอกับการปฏิบัติงานการสอน เนื่องจาก
เกษียณอายุราชการ
5.โรงเรียนใช้งบประมาณ จากการระดมทรัพยากร
จานวนมาก ไปเพื่อจ้างครูให้เพียงพอกับการตัดการเรียน
การสอน
6. จานวนอาคารเรียนและห้องเรียน ที่ไม่เพียงพอกับ
จานวนนักเรียน ทาให้การจัดห้องเรียนเพื่อการเรียนการ
สอนมีข้อจากัดมาก
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จุดแข็ง (Strengths)
11. ครูได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง
โดยเข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน นาความรู้มาพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการ
สอน จนถึงมีวิทยะฐานะที่สูงขึ้นและผู้เรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ
12. มีงบประมาณเพียงพอและการเบิกจ่ายงบประมาณมี
ความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงานตามแผนงาน มุ่งผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
13. มีระบบการนิเทศกากับติดตามการจัดการเรียนการสอน
ของครูอย่างเป็นระบบ
14. สถานศึกษามีการดาเนินการนิเทศ ติดตามผล การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน อย่างเป็นระบบ
15. สถานศึกษา นาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ เป็นโครงการพิเศษในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
16. โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาชัดเจน
ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการและมีศักยภาพ
ในการจัดหางบประมาณสนับสนุนการสร้างอาคารสถานที่ จัด
ภูมิทัศน์ สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัย สวยงาม เป็นที่
ยอมรับของชุมชน
17. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ

จุดอ่อน (Weaknesses)
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8. แผนภาพการประเมินสถานภาพองค์กร (BOSTON MODEL)
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดยใช้เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) และได้
ดาเนินการประเมินสถานภาพของโรงเรียนสามารถเขียนเป็นแผนภาพการประเมินได้ดังนี้

O+
STARS

Question marks
2.38
0.97

S+

3.57

W-

-1.97

2.40

-1.95
CASH COWS

DOGS
T-

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว พบว่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ปัจจัยภายนอกมี “โอกาส” ส่วน
ปัจจัยภายในมี “จุดแข็ง” กล่าวคือ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ มีสถานภาพโน้มเอียงไปในตาแหน่ง
ที่ “เอื้อและแข็ง” หรือ ตาแหน่งดาวรุ่ง (STARS)

