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ตารางการกําหนดเปาหมายผลผลิตหลักในแตละป  เปนระยะเวลา 5 ป
ผลผลิตหลัก เปาหมาย

2556 2557 2558 2559 2560
1.จัดบริการการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
ปริมาณ
- นักเรียนกอนประถมศึกษา  ไดรับการเตรียมความ
พรอม
คุณภาพ
- รอยละของนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 2 มีความ
พรอมเขาเรียน ป.1 (รอยละ)
เวลา
- รอยละของนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 2 ภายใน
ระยะเวลา 2 ป (รอยละ)
ตนทุน
- คาใชจายในการจัดการศึกษาตอนักเรียนกอน
ประถมศึกษา 1 คน (บาท)
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2.จัดบริการการศึกษาระดับประถมศึกษา
ปริมาณ
- นักเรียนประถมศึกษา  ไดรับบริการการศึกษา
คุณภาพ
- นักเรียนประถมศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน (รอยละ)
เวลา
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จบการศึกษา
ภายในระยะเวลา 6 ป (รอยละ)
ตนทุน
- คาใชจายในการศึกษาตอนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 1 คน (บาท)
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ผลผลิตหลัก เปาหมาย
2556 2557 2558 2559 2560

3. จัดบริการการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปริมาณ
-นักเรียนมัธยมศึกษา  ไดรับบริการการศึกษา
คุณภาพ
-นักเรียนมัธยมศึกษามีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
(รอยละ)
เวลา
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จบการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 3 ป (รอยละ)
ตนทุน
- คาใชจายในการศึกษาตอนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 1 คน (บาท)
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ตารางสัมพันธท่ีสรางตามขอมูลตารางวิเคราะหน้ําหนักคะแนน

TS2 TM4 TM2 TS1 TM1 TM3 T
PS2 PM4 PM2 PS1 PM1 PM3 P
S2 M4 M2 S1 M1 M3

SS2 SM4 SM2 SS1 SM1 SM3 S
ES2 EM4 EM2 ES1 EM1 EM3 E



53

สังเคราะหผลการประเมินสภาพโรงเรียนแยกตามกลุมของสภาพแวดลอม

ประเด็น กลยุทธ
TS2
TM4
TM2
TS1
TM1
TM3
PS2
PM4
PM2
PS1
PM1
PM3
SS2
SM4
SM2
SS1
SM1
SM3
ES2
EM4
EM2
ES1
EM1
EM3

สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี
สงเสริมการบริหารจัดการโดยใหบุคลากรเขารับการอบรมดานเทคโนโลยี
ระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อจัดหาสื่อเทคโนโลยี
สนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในสถานศึกษา
สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาดานคอมพิวเตอรในสถานศึกษา
สงเสริมการนําวัสดุอุปกรณมาใชในการเรียนการสอน
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร
สนับสนุนใหนักการเมืองทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
สงเสริมใหนักการเมืองทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดหางบประมาณ
สงเสริมนโยบายและกําหนดโครงสรางใหสอดดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
สงเสริมใหบุคลากรมีปฏิสัมพันธกับนักการเมืองทองถ่ินมากขึ้น
สนับสนุนใหนักการเมืองทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดหาวัสดุอุปกรณ
สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
พัฒนางานบริหารงานโดยใหบุคลากรไดมีสวนรวมในชุมชน
พัฒนางบประมาณใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน
สนับสนุนใหชุมชนไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของโรงเรียน
สงเสริมใหบุคลากรมีปฏิสัมพันธกับชุมชนมากย่ิงขึ้น
สนับสนุนใหชุมชนไดพฒันาภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อเปนแหลงการเรียนรู
สนับสนุนองคกรเอกชนไดมีสวนรวมในการจัดหาทุนการศึกษา
สนับสนุนองคกรเอกชนไดมีสวนรวมในการจัดหางบประมาณ
สนับสนุนองคกรเอกชนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
สงเสริมกิจกรรมหารรายไดระหวางเรียนใหกับนักเรียน
สงเสริมบุคลากรใหมีสภาพเศรษฐกิจครอบครัวท่ีดีขึ้น
สงเสริมใหองคกรเอกชนไดมีสวนรวมในการจัดหาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน



54

การกําหนดกลยุทธระดับแผนงาน  สังเคราะหสถานภาพของโรงเรียน
ตารางวิเคราะหทางเลือกกลยุทธ

ผูรับ
ผลประโยชน

ลักษณะงาน ประเด็น
กลยุทธ

กลยุทธ

1.นักเรียน
2.ครู
3.โรงเรียน
4.โรงเรียน
5.ครู
6.นักเรียน
7.นักเรียน
8.โรงเรียน
9.โรงเรียน
10.โรงเรียน
11.โรงเรียน
12.นักเรียน
13.นักเรียน
14.คร/ูชุมชน
15.โรงเรียน
16.โรงเรียน
17.ครู/ชุมชน
18.นักเรียน
19.นักเรียน
20.โรงเรียน
21.โรงเรียน
22.นักเรียน
23.ครู
24.นักเรียน

สงเสริม
สงเสริม
สงเสริม
สนับสนุน
สงเสริม
สงเสริม
สนับสนุน
สนับสนุน
สงเสริม
สงเสริม
สงเสริม
สนับสนุน
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง

สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี
สงเสริมการบริหารจดัการโดยใหบุคลากรเขารับการอบรมดานเทคโนโลยี
ระดมทรัพยากรจากชุมชนเพ่ือจัดหาส่ือเทคโนโลยี
สนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในสถานศึกษา
สงเสริมใหบคุลากรไดพัฒนาดานคอมพิวเตอรในสถานศึกษา
สงเสริมการนําวัสดุอุปกรณมาใชในการเรียนการสอน
สงเสริมและสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร
สนับสนุนใหนักการเมืองทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารจดัการ
สงเสริมใหนักการเมืองทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดหางบประมาณ
สงเสริมนโยบายและกําหนดโครงสรางใหสอดดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
สงเสริมใหบคุลากรมีปฏิสัมพันธกับนักการเมืองทองถ่ินมากขึ้น
สนับสนุนใหนักการเมืองทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดหาวัสดุอุปกรณ
สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
พัฒนางานบรหิารงานโดยใหบคุลากรไดมีสวนรวมในชุมชน
พัฒนางบประมาณใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน
สนับสนุนใหชุมชนไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของโรงเรยีน
สงเสริมใหบคุลากรมีปฏิสัมพันธกับชุมชนมากย่ิงขึ้น
สนับสนุนใหชุมชนไดพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเปนแหลงการเรียนรู
สนับสนุนองคกรเอกชนไดมีสวนรวมในการจัดหาทุนการศึกษา
สนับสนุนองคกรเอกชนไดมีสวนรวมในการจัดหางบประมาณ
สนับสนุนองคกรเอกชนไดมีสวนรวมในการบรหิารจัดการ
สงเสริมกิจกรรมหารรายไดระหวางเรียนใหกับนักเรียน
สงเสริมบุคลากรใหมีสภาพเศรษฐกิจครอบครัวทีด่ีขึน้
สงเสริมใหองคกรเอกชนไดมีสวนรวมในการจัดหาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน
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กระบวนการกําหนดกลยุทธจากตารางสัมพันธ

TS2
หมายถึงความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนโอกาสดานเทคโนโลยี กับ

สภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็งดานผลผลิตและบริการ
อยูในตําแหนงท่ีเอื้อและแข็ง  สรุปไดวาสภาพแวดลอมภายนอกดานเทคโนโลยีท่ีเปนโอกาสคือ

ชุมชนมีภูมิปญญาทองถ่ินสงผลใหมีแหลงการเรียนรูหลากหลาย  มีการใชเคร่ืองจักรเคร่ืองทุนแรงมากขึ้น
สภาพแวดลอมภายในดานผลผลิตและการบริการเปนจุดแข็งคือ  โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันแก
นักเรียนครบทุกคน  สงผลใหนักเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  มีความพรอมสูงตอการเรียน

กลยุทธเปนลักษณะ  ขยาย , สงเสริม
กลยุทธคือ  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรในสถานศึกษา

TM4
หมายถึง  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนโอกาสดานเทคโนโลยีคือ  ชุมชนมี

แหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย  มีการใชเคร่ืองจักรเคร่ืองทุนแรง  มีการใชพื้นท่ีในการเกษตรอยางคุมคา
สภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็งคือ  โรงเรียนมีธรรมนูญโรงเรียนและแผนปฏิบัติการประจําป  มีการ
บริหารงานแบบใหทุกฝายมีสวนรวม  และมีการติดตอประสานงานกับชุมชน

กลยุทธเปนลักษณะขยาย , สงเสริม
กลยุทธคือสงเสริมการบริหารจัดการโดยใหบุคลากรเขารับการอบรมทางดานเทคโนโลยี

TM2
หมายถึง  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนโอกาสดานเทคโนโลยีกับ

สภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็งดานประสิทธิภาพทางการเงิน
อยูในตําแหนงท่ีเอื้อและแข็ง  กลาวคือสภาพแวดลอมภายนอกดานเทคโนโลยีท่ีเปนโอกาสได

กลาวมาแลวในหัวขอ.TM4.สวนสภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็งในดานประสิทธิภาพทางการเงินคือ.
การบริหารงบประมาณเปนไปตามปฏิทินกําหนด  สามารถตรวจสอบได  การจัดทําแผนงบประมาณเปด
โอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมและโรงเรียนไดรับทางการสนับสนุนในเร่ืองการเงินจากชุมชน

กลยุทธเปนลักษณะขยาย , สงเสริม
กลยุทธ คือ สนับสนุนใหระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อจัดหาเทคโนโลยี
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TS1
หมายถึง  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนโอกาสดานเทคโนโลยีกับ

สภาพแวดลอมภายใน  ท่ีเปนจุดแข็งดานโครงสรางและนโยบาย
อยูในตําแหนงท่ีเอื้อและแข็ง กลาวโดยสรุปคือ  สภาพแวดลอมภายนอกดานเทคโนโลยีท่ีเปน

โอกาสไดกลาวมาแลว สวนสภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็งดานโครงสรางและนโยบายคือ  โรงเรียน
มีโครงสราง  นโยบายและแผนงานท่ีชัดเจน เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและมีการจัดแบงงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ

กลยุทธเปนลักษณะ  ขยาย,สงเสริม
กลยุทธคือ  สนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในสถานศึกษา

TM1
หมายถึง  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกเปนโอกาสในดานเทคโนโลยีกับ

สภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็งในดานบุคลากร
อยูในตําแหนงท่ีเอื้อและแข็ง  กลาวโดยสรุปคือ  สภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็งดานบุคลากร

คือ  โรงเรียนไดสงเสริมพัฒนาครูโดยการใหไปศึกษาอบรมสม่ําเสมอ  บุคลากรมีความรูความสามารถ
ทางดานคอมพิวเตอรและบุคลากรสวนใหญประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี

กลยุทธเปนลักษณะขยาย,สงเสริม
กลยุทธคือ  สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาดานคอมพิวเตอรในสถานศึกษา

TM3
หมายถึง  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนโอกาสดานเทคโนโลยีกับ

สภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็งในดานวัสดุ
อยูในตําแหนงท่ีเอื้อและแข็ง  สรุปไดดังนี้คือ  สภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็งดานวัสดุ

อุปกรณคือ  โรงเรียนมีการสํารวจวัสดุอุปกรณกอนทําการจัดซื้อ  สงผลใหมีการจัดซื้อไดตรงตามความ
ตองการ  โรงเรียนตั้งอยูในชุมชนท่ีมีแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายสงผลใหสามารถใชแหลงเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ  และไดรับความชวยเหลือจากวัด ชุมชน และเอกชน  ในการบริจาคเคร่ืองเขียน
เคร่ืองใชเสมอ

กลยุทธเปนลักษณะขยาย,สงเสริม
กลยุทธคือ  สงเสริมใหมีการนําวัสดุอุปกรณมาใชในการจัดการเรียนการสอน
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PS2
หมายถึง  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนโอกาสดานการเมืองและกฎหมาย

กับสภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็งดานผลผลิตและการบริการ
อยูในตําแหนงท่ีเอื้อและแข็ง  สรุปไดวาสภาพแวดลอมภายนอกดานการเมืองและกฎหมายท่ีเปน

โอกาสคือ  ประชากรมีความตื่นตัวในการเลือกตั้งมากขึ้นจึงสนใจแสวงหาความรูเก่ียวกับการเมืองเพิ่มขึ้น
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 เปดโอกาสใหทองถ่ินมีสวนรวมใน
การจัดการเรียนการสอนมากขึ้น  องคการบริหารสวนตําบล,สถานีอนามัย,วัด ใหการสนับสนุนปจจัยใน
การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา

กลยุทธจึงเปนไปในลักษณะการขยายการสงเสริมและสนับสนุนการทํางาน
กลยุทธคือ  สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนคอมพิวเตอรในสถานศึกษา

PM4
หมายถึง  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนโอกาสดานการเมืองและกฎหมาย

กับสภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็งดานบริการและการจัดการ
อยูในตําแหนงท่ีเอื้อและแข็งสรุปไดวาสภาพแวดลอมภายนอกดานการเมืองและกฎหมายท่ีเปน

โอกาสคือ  การมีการประกาศใช  พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติซึ่งสงผลใหการสนับสนุนสภาพแวดลอม
ภายในท่ีเปนจุดแข็งดานการบริการจัดการคือ โรงเรียนมีธรรมนูญโรงเรียนและมีการประสานงานกับ
ชุมชนสม่ําเสมอ

กลยุทธจึงเปนไปในลักษณะการขยายการสงเสริมและสนับสนุนการทํางาน
กลยุทธคือ  สนับสนุนใหนักการเมืองทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

PM2
หมายถึง  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนโอกาสดานการเมืองและกฏหมาย

กับสภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็งดานประสิทธิภาพทางการเงิน
อยูในตําแหนงท่ีเอื้อและแข็ง  เนื่องจากสภาพแวดลอมภายนอกดานการเมืองและกฎหมายมีความ

เปนโอกาสตอการจัดการศึกษามากกวาอุปสรรค  สวนสภาพแวดลอมภายในดานประสิทธิภาพทาง
การเงินก็เปนจุดแข็งมากกวาจุดออน

กลยุทธจึงเปนไปในลักษณะการขยายการสงเสริมและสนับสนุนการทํางาน
กลยุทธคือ  สงเสริมใหนักการเมืองทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดหางบประมาณ

.
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PS1
หมายถึง  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกดานการเมืองและกฎหมายกับ

สภาพแวดลอมภายในดานโครงสรางและนโยบาย
อยูในตําแหนงท่ีเอื้อและแข็ง  เนื่องจากสภาพแวดลอมภายนอกดานการเมืองและกฎหมายเปน

โอกาสตอการจัดการศึกษามากกวาอุปสรรค  สวนสภาพแวดลอมภายในดานโครงสรางและนโยบายเปน
จุดแข็งมากกวาจุดออน

กลยุทธคือ  สงเสริมนโยบายและกําหนดโครงสรางใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
PM1

หมายถึง  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกดานการเมืองและกฎหมายกับ
สภาพแวดลอมภายในดานบุคลากร

อยูในตําแหนงท่ีเอื้อและแข็ง  เนื่องจากสภาพแวดลอมภายนอกดานการเมืองและกฎหมายเปน
โอกาสมากกวาอุปสรรค  สวนสภาพแวดลอมภายในดานบุคลากรก็เปนจุดแข็งมากกวาจุดออน

กลยุทธคือ  สงเสริมใหบุคลากรมีปฏิสัมพันธกับนักการเมืองทองถ่ินมากขึ้น
PM3

หมายถึงความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกดานการเมืองและกฎหมายกับ
สภาพแวดลอมภายในดานวัสดุอุปกรณ

อยูในตําแหนงท่ีเอื้อและแข็ง  เนื่องจากสภาพแวดลอมภายนอกดานการเมืองและกฎหมายเปน
โอกาสตอการจัดการศึกษามากกวาอุปสรรค  สภาพแวดลอมภายในดานวัสดุอุปกรณเปนจุดแข็งมากกวา
จุดออน

กลยุทธเปนลักษณะขยายและสงเสริม
กลยุทธคือ สนับสนุนใหนักการเมืองทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดหาวัสดุอุปกรณ

SS2
หมายถึงความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกดานสังคมและวัฒนธรรมกับ

สภาพแวดลอมภายในดานผลผลิตและการบริการ
อยูในตําแหนงไมเอื้อแตแข็ง เนื่องจากสภาพแวดลอมภายนอกดานสังคมและวัฒนธรรมเปน

อุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนมากกวาเปนโอกาส  สภาพแวดลอมภายในดานผลผลิตและการ
บริการเปนจุดแข็งมากกวาจุดออน

กลยุทธเปนลักษณะชะลอและปรับปรุง
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กลยุทธคือ สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการกิจกรรมเรียนการสอน
SM4

หมายถึง  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกดานสังคมและวัฒนธรรมกับ
สภาพแวดลอมภายในดานบริการและการจัดการ

อยูในตําแหนงไมเอื้อแตแข็ง  เนื่องจากสภาพแวดลอมภายนอกดานสังคมและวัฒนธรรม  เปน
อุปสรรคตอการจัดการศึกษามากกวาเปนโอกาส  สภาพแวดลอมภายในดานบริการและการจัดการเปนจุด
แข็งมากกวาจุดออน

กลยุทธเปนลักษณะ  ชะลอและปรับปรุง
กลยุทธคือ  พัฒนางานบริหารโดยใหบุคลากรไดมีสวนรวมในชุมชน

SM2
หมายถึง  สภาพความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกดานสังคมและวัฒนธรรม  กับ

สภาพแวดลอมภายในดานประสิทธิภาพทางการเงิน
อยูในตําแหนง ไมเอื้อแตแข็ง  เนื่องจากสภาพแวดลอมภายนอกดานสังคมและวัฒนธรรมเปน

อุปสรรคตอการจัดการศึกษามากกวาเปนโอกาส  สภาพแวดลอมภายในดานประสิทธิภาพทางการเงินเปน
จุดแข็งมากกวาจุดออน

กลยุทธเปนลักษณะชะลอและปรับปรุง
กลยุทธคือ  พัฒนางบประมาณใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน

SS1
หมายถึง  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกดานสังคมและวัฒนธรรมกับ

สภาพแวดลอมภายในดานโครงสรางและนโยบาย
อยูในตําแหนงไมเอื้อแตแข็ง เนื่องจากสภาพแวดลอมภายนอกดานสังคมและวัฒนธรรมเปน

อุปสรรคตอการจัดการศึกษามากกวาเปนโอกาส  สภาพแวดลอมภายในดานโครงสรางและนโยบายเปน
จุดแข็งมากกวาจุดออน

กลยุทธเปนลักษณะ  ชะลอและปรับปรุง
กลยุทธคือ  สนับสนุนใหชุมชนไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของโรงเรียน

SM1
หมายถึง  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกดานสังคมและวัฒนธรรมกับ

สภาพแวดลอมภายในดานบุคลากร
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อยูในตําแหนง  ไมเอื้อแตแข็ง  เนื่องจากสภาพแวดลอมภายนอกดานสังคมและวัฒนธรรมเปน
อุปสรรคตอการจัดการศึกษามากกวาเปนโอกาส  สภาพแวดลอมภายในดานบุคลากรเปนจุดแข็งมากกวา
จุดออน

กลยุทธ  เปนลักษณะ  ชะลอและปรับปรุง
กลยุทธคือ  สนับสนุนใหบุคลากรมีปฏิสัมพันธกับชุมชนใหมากขึ้น

SM3
หมายถึง  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกดานสังคมและวัฒนธรรมกับ

สภาพแวดลอมภายในดานวัสดุอุปกรณ
อยูในตําแหนง  ไมเอื้อแตแข็ง  เนื่องจากสภาพแวดลอมภายนอกดานสังคมและวัฒนธรรมเปน

อุปสรรคตอการจัดการศึกษามากกวาเปนโอกาส  สภาพแวดลอมภายในดานวัสดุอุปกรณเปนจุดแข็ง
มากกวาจุดออน

กลยุทธเปนลักษณะ  ชะลอและปรับปรุง
กลยุทธคือ  สนับสนุนใหชุมชนไดพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อเปนแหลงการเรียนรู

ES2
หมายถึง  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอก  ดานเศรษฐกิจกับสภาพแวดลอมภายใน

ดานผลผลิตและการบริการ
อยูในตําแหนง  ไมเอื้อแตแข็ง  เนื่องจากสภาพแวดลอมภายนอกดานเศรษฐกิจเปนอุปสรรคตอการ

จัดการศึกษามากกวาเปนโอกาส  สภาพแวดลอมภายในดานผลผลิตและการบริการเปนจุดแข็งมากกวา
จุดออน

กลยุทธ  เปนลักษณะ  ชะลอและปรับปรุง
กลยุทธคือสนับสนุนใหองคการเอกชนไดมีสวนรวมในการจัดหาทุนการศึกษา

EM4
หมายถึง  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกดานเศรษฐกิจกับสภาพแวดลอมภายใน

ดานบริหารจัดการ

อยูในตําแหนง  ไมเอื้อแตแข็ง  เนื่องจากสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจเปนอุปสรรคตอการจัด
การศึกษามากกวาเปนโอกาส  สภาพแวดลอมภายในดานบริหารจัดการเปนจุดแข็งมากกวาจุดออน

กลยุทธ  เปนลักษณะ ชะลอและปรับปรุง
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กลยุทธคือ  สนับสนุนใหองคกรเอกชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
EM2

หมายถึง  สภาพแวดลอมภายนอกดานเศรษฐกิจกับสภาพแวดลอมภายในดานประสิทธิภาพทาง
การเงิน

อยูในตําแหนง  ไมเอื้อแตแข็ง  เนื่องจากสภาพแวดลอมภายนอกดานเศรษฐกิจเปนอุปสรรคตอการ
จัดการศึกษามากกวาเปนโอกาส  สภาพแวดลอมภายในดานประสิทธิภาพทางการเงินเปนจุดแข็งมากกวา
จุดออน

กลยุทธ  เปนลักษณะชะลอและปรับปรุง
กลยุทธ  คือ สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดหางบประมาณ

ES1
หมายถึง  สภาพแวดลอมภายนอกดานเศรษฐกิจกับสภาพแวดลอมภายในดานโครงสรางและ

นโยบาย
อยูในตําแหนง  ไมเอื้อแตแข็ง  เนื่องจากสภาพแวดลอมภายนอกดานเศรษฐกิจเปนอุปสรรคตอการ

จัดการศึกษามากกวาเปนโอกาส  สภาพแวดลอมภายในดานโครงสรางและนโยบายเปนจุดแข็งมากกวา
จุดออน

กลยุทธ  เปนลักษณะชะลอและปรับปรุง
กลยุทธคือ  สนับสนุนใหมีกิจกรรมหารายไดระหวางเรียนใหกับนักเรียนโดยชุมชนมีสวนรวม

EM1
หมายถึง  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกดานเศรษฐกิจกับสภาพแวดลอมภายใน

ดานบุคลากร
อยูในตําแหนง  ไมเอื้อแตแข็ง  เนื่องจากสภาพแวดลอมภายนอกดานเศรษฐกิจเปนอุปสรรคตอการ

จัดการศึกษามากกวาเปนโอกาส  สภาพแวดลอมภายในดานบุคลากรเปนจุดแข็งมากกวาจุดออน
กลยุทธคือ  เปนลักษณะชะลอและปรับปรุง
กลยุทธคือ  สนับสนุนใหบุคลากรมีสภาพเศรษฐกิจครอบครัวดีขึ้น

EM3
หมายถึง  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกดานเศรษฐกิจกับสภาพแวดลอมภายใน

ดานวัสดุอุปกรณ
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อยูในตําแหนง  ไมเอื้อแตแข็ง  เนื่องจากสภาพแวดลอมภายนอกดานเศรษฐกิจเปนอุปสรรคตอการ
จัดการศึกษามากกวาโอกาส  สภาพแวดลอมภายในดานวัสดุอุปกรณเปนจุดแข็งมากกวา จุดออน

กลยุทธเปนลักษณะ  ชะลอและปรับปรุง
กลยุทธคือ  สนับสนุนใหองคกรเอกชนไดมีสวนรวมในการจัดหาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน


