
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

๑๓ 
 

 แผนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 25594 ปี (พ.ศ. 2559--  2562)2562)      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

ส่วนท่ี 2 
การศึกษาสถานภาพของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยใช้
เทคนิค SWOT Analysis โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งมี 4 
ประเด็น ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strengths : S) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม 
ภายในหน่วยงานที่เป็นจุดแข็ง ข้อดี หรือข้อเด่นที่จะท าให้หน่วยงานประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ 

2. สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน (Weaknisses : W) หมายถึง ปัจจัยหลัก สภาพแวดล้อม 
ภายในหน่วยงานที่เป็นจุดอ่อน ข้อด้อย หรือจุดที่ควรพัฒนาส่งผลเสียต่อการด าเนินงานของหน่วยงานที่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

3. สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส (Opportunities : O) หมายถึง ปัจจัยหลักของ 
สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่เป็นโอกาส เอ้ืออ านวย หรือสนับสนุนหน่วยงานให้ประสบผลส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

4. สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค (Threats :T) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม 
ภายนอกหน่วยงานที่เป็นอุปสรรค ภัยคุกคาม หรือข้อจ ากัดที่จะท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานไม่ประสบ
ผลส าเร็จหรือยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน 
 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านโครงสร้างและนโยบาย  S1 : Structure & Policy 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีโครงสร้างมอบหมายงาน วางตัวที่ชัดเจน 
2. เขตพ้ืนที่การศึกษามีนโยบายและทิศทางการท างาน 
    ที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด 
3. มีเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษา (สมป.)  
    เพ่ือบริหารงานวิชาการ 
4. มีเครือข่ายสหวิทยาเขตท าให้การจัดการศึกษาของ  
    เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามีประสิทธิภาพ 

1. กรอบอัตราตามโครงสร้างไม่เพียงพอ 
 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านผลผลิตและการบริการ  S2 : Product  & Service 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. นักเรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
    (O-NET)  ที่เพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ 
4. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาต่อทั้งใน ระดับ 
    มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในอัตราที่สูงน่าพอใจ 

1. อัตราไม่จบการศึกษาภาคบังคับภายใน 
    ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดของนักเรียน 
    มีอัตราค่อนข้างสูง 
 



    

 

๑๔ 
 

 แผนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 25594 ปี (พ.ศ. 2559--  2562)2562)      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

 
 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านบุคลากร  M1 : Man 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. บุคลากรมีคุณวุฒิ ประสบการณ์สอดคล้องกับภารกิจ 
    และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. การปฏิบัติงานทุกกลุ่มสามารถตอบสนองทุก 
    กลุ่มเป้าหมาย 
3. ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษามีความมุ่งมั่นในการ 
    ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถสามารถจัดการองค์กร 
    ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพท าให้เกิดการพัฒนา 
    งานสู่ระบบสมัยใหม่ 

1. จ านวบุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่เพียงพอ 
2. บุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษายังไม่ได้รับการ 
    พัฒนาเนื่องจากหน่วยงานไม่วิเคราะห์ความ 
    ต้องการและวางแผนการพัฒนาอย่างจริงจัง 
 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านการเงิน  M2 : Money 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีงบประมาณบริหารจัดการอย่างเพียงพอ 1. สถานศึกษาบางแห่งยังขาดการระดมทุนในการ 

    ช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
2. เขตพ้ืนที่การศึกษาขาดความคล่องตัวในการ 
    เบิกจ่ายงบประมาณ 
3. การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
    ส่วนหนึ่งยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่คุ้มค่า  

ผลกระทบต่อองค์กรด้านวัสดุอุปกรณ์  M3 : Material 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ 
2. มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
3. วัสดุ อุปกรณ์มีความทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี 

 - 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านการบริหารจัดการ  M4 : Management 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ผู้น าองค์กรมีนโยบายในการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 

1. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลยังไม่มี 
    ประสิทธิภาพ 
2. ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
3. ขาดการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศท่ีเป็น 
    ปัจจุบัน  
4. ขาดการประชามสัมพันธ์ 

 
 
 
 



    

 

๑๕ 
 

 แผนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 25594 ปี (พ.ศ. 2559--  2562)2562)      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

สรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก 
 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านสังคมและวัฒนธรรม  S : Social & Culture 
 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีบุคลากรจ านวนมาก ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ 
    ทางส่งผลต่อความพร้อมในการสนับสนุนการศึกษา 
2. ขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายคลึงกันเอ้ือต่อการ 
    ปฏิบัติงาน 
3. ผู้ปกครองให้ความส าคัญต่อการศึกษาจึงส่งเสริม 
    สนับสนุน ดูแลให้บุตรหลานได้รับการศึกษา 
4. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายส่งผลต่อการมี 
    ส่วนร่วม สนับสนุน ชว่ยเหลือการศึกษา 
5. มีประเพณีของท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ท าให้เกิดความ 
    ภาคภูมิใจและมีการสืบทอดวิถีชีวิตที่ดีงาม ส่งผลต่อการ 
    เสริมสร้างความเข้มแข็งของ สังคม ชุมชน 

1. ประชาชนมาก  พ้ืนที่บริการกว้าง ยากต่อการ 
    บริหารจัดการ 
2. ปัญหายาเสพติด  
3. สังคมไร้พรหมแดน ท าให้เด็กและเยาวชนเกิด 
   ค่านิยมใหม่ๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง  เช่น  
   ท้องก่อนวัยอันควร ออกกลางคัน   การทะเลาะ 
   วิวาท  การติดเกมส์ 
 
 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านเทคโนโลยี T : Technology 
 

โอกาส อุปสรรค 
1. ผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
2. โรงเรียนมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี 
3. โรงเรียนมีความพร้อมด้านบุคลากรและหลักสูตรที่เอ้ือ 
   ต่อปัจจัยด้านทคโนโลยี 

1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูง 
3. มีปัญหาด้านการจัดการ 
4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
5. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านเศรษฐกิจ E : Economic 
 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ที่เอ้ือต่อการศึกษา  
2. ประชากรมีอาชีพที่หลากหลาย 

1. มีการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม 
2. ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
3. มีภัยธรรมชาต ิ
4. บุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาด้านหนี้สิน 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านกฎหมายและการเมือง  P : Legal & Political 
 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีระบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เอ้ือต่อการบริหาร    
    จัดการทางด้านการศึกษา เพ่ิมสิทธิและโอกาสให้กับ 
    ผู้เรียน 
2. การแบ่งงานทางการศึกษาที่ชัดเจน 
3. มีการกระจายอ านาจที่เป็นนิติบุคคล 
4. การมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอก 

1. การเมืองไม่ม่ันคง 
2. นโยบายภาครัฐไม่ต่อเนื่อง 
3. กฎหมายไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
4. ประชาชนฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย 
 

 



    

 

๑๖ 
 

 แผนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 25594 ปี (พ.ศ. 2559--  2562)2562)      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

 
ผลการประเมินสถานภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

 
 

 
 

โอกาส 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

อุปสรรค 


