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การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่มบริหารในโรงเรียน 
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2565 – 2567 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

  การวิเคราะห์กลุ่มบริหารภายในโรงเรียน เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนลงไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับหน่วยงาน หัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในกลุ่มบริหารนั้นด้วยการวิเคราะห์เทคนิค 
SWOT (SWOT Analysis) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารใช้หลัก 7 Ss วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มบริหาร (ภายในโรงเรียน) ใช้หลัก C-PEST วิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคาม                
ตามแนวคิดของ Mc Kensey กลุ่มงานต่าง ๆ ได้วิเคราะห์ ดังนี้ 

วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารวิชาการ(7 Ss )  

ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 

(Strategy) 
-มีการจัดท ากลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายต้นสังกัด 
 
 
 

-การบริหารไม่ได้น ากลยุทธ์ที่
จัดท าไปใช้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 

โครงสร้างองค์การ 
(Structure) 

-มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน 
 
 

-โครงสร้างของกลุ่มวิชาการยังไม่
เป็นไปตามประกาศของหน่อยงาน
ต้นสังกัด 

ระบบองค์การ 
(System) 

-บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้
ความสามารถและพร้อมที่จะพัฒนา
ผู้เรียน 

-ขาดการนิเทศก ากับติดตามท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ทักษะและประสบการณ์ 
(Skills) 

-บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสามารถใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

-ครูส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์
ในการบริหารจัดการชั้นเรียน 

อัตราก าลังคน 
(Staff) 

-โรงเรียนมีจ านวนครูตามเกณฑ์ 
 
 

-อัตราก าลังของบางกลุ่มสาระยัง
ขาดอยู่ 

รูปแบบการบริหารจัดการ 
(Style of management) 

-การบริหารเน้นการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม 
 
 

-ในงานบางงานยังขาดการมีส่วน
ร่วมจากครูเนื่องจากไม่เห็น
ความส าคัญ 

คุณค่าร่วม 
(Share value) 

-เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชด าริมี
ปรัชญาเพ่ือพัฒนาลูกบดินทร เป็นผู้
ประพฤติดีและมีความรู้ 
 

-ขาดนโยบายน าไปสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจน 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มบริหารวิชาการ. (C-PEST) 

ปัจจัยภายนอกกลุ่ม โอกาส ภาวะคุกคาม 
พฤติกรรมผู้บริโภค 

(Consumer behavior) 
-ผู้ปกครองยังนิยมส่งลูกเข้าเรียน 
 
 

-เกิดการแข่งขันกันระหว่าง
โรงเรียนโดยรอบในการรับ
นักเรียน 

นโยบาย 
(Political) 

-มีระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่น าสู่
การปฎิบัติจากโรงเรียน และหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
 
 

-นโยบายที่ได้รับบางนโยบายท า
ให้ภาระงานครูเพ่ิมขึ้น 

งบประมาณ 
(Economic) 

-กลุ่มบริหารวิชาการได้รับการจัดสรร
งบประมาณร้อยละ70 
 
 

-งบประมาณท่ีได้รับยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการในการบริหาร
จัดการ 

สังคม 
(Social) 

-มีวัฒนธรรมในการบริหารส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกกลุ่มบริหาร และ
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ครูเก่า  

-ยังขาดความร่วมมือ ครูและ
ผู้ปกครอง ในการดูแลนักเรียน
ร่วมกัน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Technology) 

-โรงเรียนมีรับอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพ 
และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 

-อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีขาดการ
ดูแลรักษา และซ่อมบ ารุงที่พร้อม
ใช้งาน และยังถูกท าลายจาก
นักเรียน 

 

 
     ลงชื่อ............................................รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

              (นายมานัส     ศักดี) 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่มบริหารในโรงเรียน 
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2565 – 2567 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  การวิเคราะห์กลุ่มบริหารภายในโรงเรียน เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนลงไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับหน่วยงาน หัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในกลุ่มบริหารนั้นด้วยการวิเคราะห์เทคนิค 
SWOT (SWOT Analysis) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารใช้หลัก 7 Ss วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มบริหาร (ภายในโรงเรียน) ใช้หลัก C-PEST วิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคาม                
ตามแนวคิดของ Mc Kensey กลุ่มงานต่าง ๆ ได้วิเคราะห์ ดังนี้ 

วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล (7 Ss )  
ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
(Strategy) 

- ครูมีความรู้ความสามารถตรงตาม
สาขาวิชาเอก  
- ครูมีความรับผิดชอบ และน าความรู้
พร้อมทั้งประสบการณ์มาใช้กับนักเรียน 
 
 
 

- ครูไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน  
- ครูมีการเคลื่อนไหวย้ายและเข้า
ออกอย่างต่อเนื่อง  
- มีครูจ านวนมากที่ยังขาด
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 - โรงเรียนอยู่ไกลจากถนนใหญ่ 
การคมนาคมไม่สะดวกท าให้ครู
ย้ายออกอย่างต่อเนื่อง เมื่ออยู่
ครบเกณฑ์ 

โครงสร้างองค์การ 
(Structure) 

- มีการจัดโครงสร้างตามเกณฑ์ของ  
สพม.2  
-บุคลากรมีความรู้ความสามารถ- แต่ละ
ฝ่ายมีการท างานอย่างเป็นระบบตาม
ระเบียบบริหาร 
 
 
 

- บุคลากรที่ช่วยงานฝ่ายต่างๆ ยัง
ขาดความเชี่ยวชาญ  
- บุคลากรมีการย้ายเข้าออกอยู่ 
จึงขาดความต่อเนื่องในการท างาน 

ระบบองค์การ 
(System) 

- มีการจัดระบบการด าเนินงานอย่าง
เป็นขั้นตอนในรูปแบบ PDCA 
- มีการน าผลการประเมินในครั้งก่อนมา
ปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 

-บุคลากรที่รับผิดชอบในการ
ท างาน มีภาระอยู่หลายด้าน 
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ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 
ทักษะและประสบการณ์ 

(Skills) 
- ครูได้รับการอบรมพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
- ครูมีการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ 
- ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
วิทยะฐานะ 
 
 

-บุคลากรที่บรรจุใหม่มีความรู้ แต่
ขาดประสบการณ์ 

อัตราก าลังคน 
(Staff) 

- บุคลกรที่มีอยู่ใช้ความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มก าลัง 
-บุคลากรมีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
-ฝ่ายบริหารมีการนิเทศติดตามการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ 
 
 

-จ านวนครูและบุคลากรมีไม่
เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
-จ านวนครูที่มีประสบการณ์และ
วิทยฐานะสูงมีน้อยกว่าจ านวนครู
เพ่ิงบรรจุใหม่ 

รูปแบบการบริหารจัดการ 
(Style of management) 

- จัดโครงสร้างการบริหารตามเกณฑ์
ของ สพฐ.และ สพม.2 
- การบริหารงานเป็นไปตามรูป
แบบอย่างชัดเจนและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
 

- ขาดผู้บริหาร ต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการ การบังคับบัญชา
ตามสายงานไม่สมบูรณ์  
- ขาดการสื่อสารและประสานงาน
ที่ด ี 
- ขาดอุปกรณ์สนับสนุนการท า
กิจกรรมบางประเภท 

คุณค่าร่วม 
(Share value) 

- สมาคมผุ้ปกครอง  
- คณะกรรมการสถานศึกษา  
- เครือข่ายผุ้ปกครอง 
 
 

- คณะกรรมการดังกล่าวส่วนใหญ่
เป็นผู้มีภาระงานมากจึงขาด
ประชุมและประประสานงานให้
ต่อเนื่อง 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มบริหารงานบุคคล (C-PEST) 

ปัจจัยภายนอกกลุ่ม โอกาส ภาวะคุกคาม 
พฤติกรรมผู้บริโภค 

(Consumer behavior) 
- ผู้ปกครองเป็นผู้มีฐานะปานกลาง
จนถึงค่อนข้างด ี 
- ผู้ปกครองตั้งใจส่งบุตรหลายเข้าเรียน  
- ผู้ปกครองส่วนใหญ่สนใจพฤติกรรม
การเรียนและคุณธรรมของนักเรียน 

-โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากชุมชนไม่
สะดวกในการเดินทางเข้า-ออก 
และท ากิจกรรมนอกเวลาเรียน 

นโยบาย 
(Political) 

- มีนโยบายชัดเจน ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปกครอง 

- บางครั้งชุมชน และผู้ปกครอง 
ไม่สามารถตอบสนองต่อนโยบาย
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ปัจจัยภายนอกกลุ่ม โอกาส ภาวะคุกคาม 
 
 

ที่โรงเรียนก าหนดได้ 

งบประมาณ 
(Economic) 

- โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบชัดเจน 
- งบประมาณบางส่วนได้รับการ
สนับสนุนบริจาค จากภายนอก 

- บางกิจกรรมไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากขาด
งบประมาณ 

สังคม 
(Social) 

- ผู้ปกครอง/ชุมชนมาจากสังคมที่ดี
เข้มแข็ง 

- ผู้ปกครองชุมชนอยู่ไกล/มีภาระ
งานมากไม่สะดวกในการติดต่อ
ด าเนินงาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Technology) 

- มีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก 
โดยใช้ระบบ IT 
 
 

- โรงเรียนอยู่ไกลมักประสบ
ปัญหาการเชื่อมโยงระบบ IT 

 

 
     ลงชื่อ............................................รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

             (นายศักนรินทร์   สูตรสุข) 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่มบริหารในโรงเรียน 
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2565 – 2567 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

  การวิเคราะห์กลุ่มบริหารภายในโรงเรียน เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนลงไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับหน่วยงาน หัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในกลุ่มบริหารนั้นด้วยการวิเคราะห์เทคนิค 
SWOT (SWOT Analysis) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารใช้หลัก 7 Ss วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มบริหาร (ภายในโรงเรียน) ใช้หลัก C-PEST วิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคาม                
ตามแนวคิดของ Mc Kensey กลุ่มงานต่าง ๆ ได้วิเคราะห์ ดังนี้ 

วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารบประมาณ(7 Ss )  

ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 

(Strategy) 
- มีการจัดระบบการบริหารและปฏิบัติ
ตามระเบียบการเงิน พัสดุและสินทรัพย์
อย่างเคร่งครัด 
 
 
 

- ขาดการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ของโรงเรียนกับยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานต้นสังกัด  
- ขาดการให้ความรู้ความเข้าใจกับ
บุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์  
- ขาดการน าผลการประเมินต่าง 
ๆ มาเป็นข้อมูลในการพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

โครงสร้างองค์การ 
(Structure) 

- มีโครงสร้างในกลุ่มบริหารงบประมาณ
ที่ชัดเจน 
- เข้าร่วมเครือข่ายทางการศึกษาท้ัง 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
ฯ และกลุ่มโรงเรียนในเครือบดินทร 
เดชา 

- มีการท างานที่ซ้ าซ้อนกัน ขาด
การบริหารจัดการที่ชัดเจน เช่น 
งานสวัสดิการโรงเรียน 
- ขาดคู่มือการปฏิบัติงาน (Job 
Description) ที่ชัดเจนในแต่ละ
งาน 
- ขาดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ระบบงานต่าง ๆ ภายในกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

ระบบองค์การ 
(System) 

- มีการจัดระบบการบริหารและปฏิบัติ
ตามระเบียบการเงิน พัสดุและสินทรัพย์
อย่างเคร่งครัด 

- การท างานเป็นทีมค่อนข้างน้อย 
การท างานจะเป็นลักษณะหัวหน้า
งานท าคนเดียว ขาดการสนับสนุน
จากทีม 
- ขาดการวางแผนในการท างานที่
เป็นระบบ 
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ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 
ทักษะและประสบการณ์ 

(Skills) 
- เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการ
ท างานเนื่องจากมีประสบการณ์ท างาน
ด้านการเงินและการบัญชีมากกว่า 10 
ปี 
 
 
 

- ขาดข้าราชการที่มีความเชียว
ชาญด้านการเงินเนื่องจากเกษียณ 
และย้ายกลับภูมิล าเนา จึงท าให้
ขาดครูที่มีความเชียวชาญด้าน
การเงิน 
- ขาดทักษะการถ่ายทอด
ประสบการณ์ท างานอย่างเป็น
ระบบที่ชัดเจน 

อัตราก าลังคน 
(Staff) 

- บุคลากรในการท างานในกลุ่มบริหาร
งบประมาณมีความพร้อมในการเรียนรู้
งานภายในกลุ่ม 
- เจ้าหน้าที่การเงินมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ของ สพม.
2 
 
 

- ครูขาดความเข้าใจในการท างาน 
และรู้จักบทบาทหน้าที่ในการ
ท างาน 
- บุคลากรบางคนในโรงเรียนไม่มี
หน้าที่พิเศษในกลุ่มบริหาร 
- บุคลากรบางคนขาดทัศนคติที่ดี
ในการท างาน 

รูปแบบการบริหารจัดการ 
(Style of management) 

- บริหารอย่างตามระเบียบการเงิน พัสดุ
และสินทรัพย ์มีระบบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
- มีการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น 
การช าระเงินผ่านระบบ Pay In การ
จัดท าระบบจัดซื้อจัดจ้างจากโปรแกรม
ปทุมคงคา เป็นต้น 

- ขั้นตอนการท างานต้องเป็นไป
ตามระเบียบ บางครั้งมีความล่าช้า 
กิจกรรมต่าง ๆ ไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงาน บางกิจกรรม
เร่งด่วน ท าให้ด าเนินการไม่ทัน 
-การจัดซื้อจัดจ้างและงบประมาณ
ไม่เพียงพอ 

คุณค่าร่วม 
(Share value) 

- บุคลากรมีความรักองค์กร เสียสละ 
ทุ่มเทในการท างานเพ่ือองค์กร 
 
 

- บุคลากรขาดการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงในองค์กร 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มบริหารงบประมาณ (C-PEST) 

ปัจจัยภายนอกกลุ่ม โอกาส ภาวะคุกคาม 
พฤติกรรมผู้บริโภค 

(Consumer behavior) 
- ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน มี
ความเชื่อมันในการบริหารจัดการ และ
ชื่อเสียงของโรงเรียน 
 
 

- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้กับ
ผู้ปกครอง และชุมชน ในการสร้าง
ความเข้าใจและสร้างสัมพันธ์ที่ดี
ต่อโรงเรียน 
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ปัจจัยภายนอกกลุ่ม โอกาส ภาวะคุกคาม 
นโยบาย 

(Political) 
- มีการจัดระบบการบริหารและปฏิบัติ
ตามระเบียบการเงิน พัสดุและสินทรัพย์
อย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบริหาร
งบประมาณแผ่นดิน 
 
 

- ขาดการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ของโรงเรียนกับยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานต้นสังกัด  
- ขาดการให้ความรู้ความเข้าใจกับ
บุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้น
สังกัด 

งบประมาณ 
(Economic) 

- หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนการบริหารจัดการของ
โรงเรียน 

- บางงานไม่สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากไม่สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ.2560 
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ซ่อมแซม ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง
ภายในโรงเรียน 

สังคม 
(Social) 

- ผู้ปกครองมีความพร้อมในการดูแล
นักเรียน และสนับสนุนการบริหาร
จัดการของโรงเรียน 
- มีการสร้างเครือข่ายที่ดีในการดูแล
นักเรียน ทั้งจากสถานีต ารวจ ส านักงาน
เขตวังทองหลาง 

- อยู่ใกล้แหล่งชุมชนที่เสี่ยงต่อการ
ประพฤติที่ไม่เหมาะสมกับ
นักเรียน เช่น ยาเสพติด ชู้สาว 
การพนัน เป็นต้น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Technology) 

- โรงเรียนเป็นศูนย์กลางคอมพิวเตอร์
ของ สพม.2 
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งานของ
โรงเรียน 

- ขาดระบบการป้องกันในการ
เข้าถึงเว็ปไซต์ที่ไม่เหมาะสมกับ
นักเรียน 

 

 
     ลงชื่อ............................................รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

             (นายสาธิต       ถาวรกิจ) 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่มบริหารในโรงเรียน 
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2565 – 2567 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

  การวิเคราะห์กลุ่มบริหารภายในโรงเรียน เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนลงไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับหน่วยงาน หัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในกลุ่มบริหารนั้นด้วยการวิเคราะห์เทคนิค 
SWOT (SWOT Analysis) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารใช้หลัก 7 Ss วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มบริหาร (ภายในโรงเรียน) ใช้หลัก C-PEST วิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคาม                
ตามแนวคิดของ Mc Kensey กลุ่มงานต่าง ๆ ได้วิเคราะห์ ดังนี้ 

วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารทั่วไป(7 Ss )  

ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 

(Strategy) 
1. อาคารสถานที่สะอาด 
2. สาธารณูปโภคเพียงพอ 
3. งานประชาสัมพันธ์ทันต่อเหตุการณ์ 
4. งานบริการงานบริการให้บริการด้วย
ความรวดเร็วและเป็นมิตร 
5. งานสารบรรณปฏิบัติตามระเบียบ 
 
 
 

1.นักเรียนบางส่วนยังไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ 
2. โสตทัศนอุปกรณ์บางส่วนมีอายุ
การใช้งานมานาน 

โครงสร้างองค์การ 
(Structure) 

โครงสร้างบริหารและก าหนดภาระวาน
ชัดเจน 
 
 
 

1.โครงสร้างบริหารที่คลอบคลุม
งานกว้างไป 

ระบบองค์การ 
(System) 

1.ปฏิบัติตามภาระกิจของกลุ่มบริหาร 
2. ได้รับความร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอก 
 
 

- 

ทักษะและประสบการณ์ 
(Skills) 

1.บุคลากรมีความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

- 

อัตราก าลังคน 
(Staff) 

1.บุคลากรมีเจตคติท่ีดี เเละอุทิศตนใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

1.บุคลากรมีภาระงานมากเกินไป
เนื่องจากปริมาณงานที่มากและ
จ านวนคนไม่เพียงพอ 
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ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 
รูปแบบการบริหารจัดการ 
(Style of management) 

1. มีการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร 
 
 

- 

คุณค่าร่วม 
(Share value) 

1.บุคลากรมีความเสียสละ และมีความ
สามัคคีในการท างาน 
 

- 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มบริหารทั่วไป (C-PEST) 

ปัจจัยภายนอกกลุ่ม โอกาส ภาวะคุกคาม 
พฤติกรรมผู้บริโภค 

(Consumer behavior) 
1.ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและให้
ความส าคัญกบัทุกกิจกรรมของโรงเรียน 
 
 

การรับสื่อ 

นโยบาย 
(Political) 

1.ผู้บริหารให้การสนับสนุนและพัฒนา
ตามความจ าเป็น 

- 

งบประมาณ 
(Economic) 

1.มีงบประมาเพียงพอต่อการสนับสนุน
พัฒนาตามความจ าเป็น 
 
 

- 

สังคม 
(Social) 

1.เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
 
 

1.สื่อในปัจจุบันนี้มีความเสี่ยง 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Technology) 

1.มีการน าเทโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

- 

 

ลงชื่อ............................................รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

            (นางสาววาสนา ค าอุดหนุน) 
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การวิเคราะห์การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment : NA) 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 - 2567 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 การวิเคราะห์การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) จากหน่วยปฏิบัติ/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยเทคนิคการ SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือน าข้อมูล
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนลงไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน 
หัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพจริงของการปฏิบัติงานมากท่ีสุด ดังนี้ 

1. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านโครงสร้าง/นโยบายองค์การ (Structure ; S1) 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการบริหารงานโดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง
บริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้เหมาะกับ
บุคคล 

2. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service ; S2) 
-นักเรียนบางห้องมีจ านวนมากแต่มีครูที่ปรึกษาเพียงคนเดียว มีผลต่อการดูแลได้ไม่ทั่วถึง 
-การติดต่อกับผู้ปกครองนักเรียนบางคนขาดความสะดวก ไม่คล่องตัว  
-นักเรียนที่เลือกเรียนตามโปรแกรมที่ตนชอบแต่เมื่อเข้าเรียนแล้ว ขาดความสนใจในสิ่งที่ตนเองเลือก 

3. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านบุคลากร (Man ; M1) 
 -บุคลากรในกลุ่มสาระมีภาระงานมาก บางคนมีหน้าที่พิเศษหลายงาน 
-ในกรณีที่มีบุคลากรย้ายระหว่างภาคเรียน/ลาคลอดหรือเกษียณอายุราชการ ท าให้เกิดภาระงานใน
คาบสอนท่ีบุคลากรในกลุ่มสาระฯจะต้องรับผิดชอบ บางคนสอนถึง3-4 รหัสวิชา 

4. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการเงิน (Money ; M2) 
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในกรณีที่พานักเรียนไปแข่งขัน,ศึกษาดูงานหรือการจัดซื้อ-จัดจ้าง ได้ใช้เงิน
ทดรองจ่ายไปก่อน เมื่อท าเรื่องขอเบิกมีขั้นตอนมากมายและใช้เวลานานเป็นเดือนหรือมากกว่านั้น 

5. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials ; M3) 
-วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในส านักงานมีความพร้อมในการให้บริการดีมาก แต่วัสดุ-อุปกรณ์ในห้องเรียนเช่น 
เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์  จอฉาย กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ ช ารุดเป็นเวลานาน บางห้องได้รับการ
แก้ไขแต่บางห้องถูกลืม 

6. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการจัดการ (Management ; M4) 
ด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ขณะนี้มีความลงตัว บุคลากรทุกคน
มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและมีหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายทุกคน แต่ถ้ามีบุคลากรย้าย,ลา
คลอดหรือเกษียณอายุราชการก็ต้องรับภาระงานที่หนักมาก 
 

      ลงชื่อ............................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
             (นางสาววัฒนา  มาลาวงศกร) 
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การวิเคราะห์การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment : NA) 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 - 2567 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

 การวิเคราะห์การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) จากหน่วยปฏิบัติ/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยเทคนิคการ SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือน าข้อมูล
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนลงไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน 
หัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพจริงของการปฏิบัติงานมากท่ีสุด ดังนี้ 

1. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านโครงสร้าง/นโยบายองค์การ (Structure ; S1) 
1.มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน  
2.มีการส่งเสริมกิจกรรมในทุกๆด้าน แต่กิจกรรมเยอะเกินไป.... 
3.กิจกรรมหรืองานโครงการต่างๆ จะหนักอยู่ที่กลุ่มเดียวได้แก่กลุ่มบริหารทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ 

2. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service ; S2) 
-เนื้อหาสาระบางรายวิชามากเกินไป บางเนื้อหาไม่เหมาะสมกับระดับชั้น 

3. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านบุคลากร (Man ; M1) 
-บุคลากรมีงานนอกเหนือจากการสอนเยอะ โดนเฉพาบางงานที่ต้องท าเกือบทุกวันท าให้ไม่มีเวลา
เตรียมการสอน และตรวจแบบฝึกหัด 

4. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการเงิน (Money ; M2) 
-การเบิกจ่ายใช้เวลานาน บางขั้นตอนใข้เวลาเยอะเกินไป ท าให้ล่าช้า 

5. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials ; M3) 
-วัสดุอุปกรณ์การสอนบางห้องช ารุดขาดการด าแลรักษาจากฝ่ายโสตฯ 

6. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการจัดการ (Management ; M4) 
บุคลากรในกลุ่มสาระมีความเพียงพอกับจ านวนคาบที่ต้องจัดสอน 
 
 

      ลงชื่อ............................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                (นางสุชาดา   ด้วงบัว) 
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การวิเคราะห์การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment : NA) 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 - 2567 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 การวิเคราะห์การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) จากหน่วยปฏิบัติ/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยเทคนิคการ SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือน าข้อมูล
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนลงไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน 
หัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพจริงของการปฏิบัติงานมากท่ีสุด ดังนี้ 

1. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านโครงสร้าง/นโยบายองค์การ (Structure ; S1) 
- มีโครงสร้าง / นโยบายองค์การ  ในรูปเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร   
- ขาดป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ที่เป็นภาพรวมใหญ่ มีย่อยในกลุ่มบริหาร  แต่บุคลากรส่วนใหญ่ไม่รู้  
ขาดความสนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับองค์กร ควรมีการกระตุ้นให้บุคลากรรับทราบทุกระดับ   
- ควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ที่เป็นทางการ และมีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน 

2. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service ; S2) 
- นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความประพฤติ ด้อยลง   ควรมีการส่งเสริมคุณธรรมให้มากข้ึน 

 - นักเรียนบกพร่องเรื่องสิทธิและหน้าที่  ควรมีการก าหนดบทบาทนักเรียนให้ชัดเจน เข้าใจเรื่อง
ประชาธิปไตยให้มากข้ึน 
- นักเรียนส่วนใหญ่มีศักยภาพในการเรียนรู้  นักเรียนความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริม แต่

นักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อนต้องได้รับการดูแลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเด็กแผนการเรียนสายศิลป์  ควร
สร้างทัศนคติในการเรียนรู้ในวิชาพ้ืนฐานว่ามีความจ าเป็นทุกวิชา เพื่อใช้ในการด ารงชีวิต หรือต่อยอด
ในการศึกษาต่อ 

3. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านบุคลากร (Man ; M1) 
- บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ จรรยาบรรณครู ตามระเบียบราชการ 
- บางหน้าที่งานครูขาดความรู้ตามแนวปฏิบัติราชการ ควรมีการศึกษางานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน 
 - ฝ่ายบริหารละเลยการค านึงอัตราก าลังตามการปรับหลักสูตร การบรรจุอัตราบางกลุ่มเกิน บางกลุ่ม
ขาดอย่างมาก 
- ควรมีแผนในการพัฒนาครูระยะยาวในการสอนอย่างมีคุณภาพ  และเกิดผลงานคุณภาพ  ........ 

   - ครูหลายคนไม่มีความรู้เรื่องหลักสูตร  สอนได้ตาม content  

- ไม่เห็นความส าคัญของเทคนิกการสอนว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ดียิ่งขึ้น 
- ขาดความรู้ในการพัฒนางานตามหลักวิชาการ  รู้เพียงเปลือกขาดการลงมือท า  เอาตัวรอด copy 
and paste ควรเร่งพัฒนาอย่างจริงจัง 
- มีบุคลากรใหม่จ านวนมาก ขาดการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กร  ควรพัฒนาให้รู้จักองค์กร  สร้างความ
รักและภูมิใจในองค์กรให้มากขึ้น 
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4. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการเงิน (Money ; M2) 
- มีการบริหารงบประมาณตามระเบียบ แม้จะมีการเปลี่ยนถ่ายบุคลากร แต่มีการอบรมให้ความรู้ที่ดี 
แต่ควรมีแผนพัฒนาการระดมเงิน เพื่อช่วยในการจัดกิจกรรมเสริมให้มากข้ึน   การเก็บเงินระบบ
ออนไลน์ท าให้ได้รับเงินบริจาคน้อยลง  และควรมีการติดตามการจ่ายให้มากขึ้น  ใครที่จ าเป็น ควรท า
เป็นลายลักษณ์อักษร ว่าโรงเรียนยกเว้นให้ทุนชัดเจน   ไมใ่ช่จ่ายก็ได้ ไม่จ่ายก็ได้  
- ควรสร้างกลยุทธในการระดมทรัพยากร ให้ได้รับสนับสนุนมากยิ่งขึ้น 

5. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials ; M3) 
... - โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใช้การเรียนการสอนเพียงพอ  ความพร้อม
ด้านเทคโนโลยี และ ระบบ ICT แต่ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านกายภาพ การจัดบรรยากาศท่ีร่มรื่น  
และให้ความส าคัญในการพัฒนา เพราะถ้าเทียบกับโรงเรียนอื่น เราไม่มี เช่น สวนวรรณคดี หรือเคยมี
ก็รื้อร้างไม่สร้างใหม่ 
- ความปลอดภัยด้านอาคารเรียน  โดยเฉพาะชั้น 10 ขาดการตรวจเช็คนักเรียนลงจากอาคาร  หลัง 
17.00 น. ทุกชั้น นร. ควรลงจากตึก  และ ชั้น 10 ควรปิด ถ้ามีนักเรียนใช้ควรมีคนดูแล 

6. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการจัดการ (Management ; M4) 
- การบริหารระบบ มักสั่งการ  แต่ขาดการสร้างความเข้าใจ การตัดสินใจที่ล่าช้าส่งผลกระทบต่อการ
ท างาน 
- การประกันคุณภาพ เน้นวัตถุประสงค์  แต่ขาดการวิเคราะห์วางแผนในการสร้างคุณภาพ และการ
ส่งเสริมสนับสนุนที่ชัดเจน  การจัดติวเป็นแค่รูปแบบหนึ่งเท่านั้นในการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน   ต้อง
มีการท าและเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง   งานประกันฯ งานแผนงานควรประกาศจุดด้อยที่ต้องพัฒนา
อย่างชัดเจนให้ทุกคนรับทราบ และมีเป้าหมายในการพัฒนาการตอบโจทย์ด้วยแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมใดบ้าง  ไม่ใช่มอบใครรับผิดชอบก็หาข้อมูลมาตอบ  แต่ขาดการสร้างความเข้มแข็งการท างาน  
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 - การท างานให้สอดคล้องกับนโยบาย ของ กระทรวงศึกษา  สพฐ. ควรวิเคราะห์กลยุทธ์ในนโยบายให้
ชัดเจน  เพราะท่ีผ่านมา ด้านสิ่งแวดล้อม ก็ไม่ให้ความส าคัญ การจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active 
Learning  ครูก็ไม่ตระหนัก คิดว่าศึกษานิเทศก์แค่มาติดตาม 
 

      ลงชื่อ............................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            (นางสาวจันทร์เพ็ญ  พรสี่ภาค) 
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การวิเคราะห์การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment : NA) 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 - 2567 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 การวิเคราะห์การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) จากหน่วยปฏิบัติ/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยเทคนิคการ SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือน าข้อมูล
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนลงไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่ วยงาน 
หัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพจริงของการปฏิบัติงานมากท่ีสุด ดังนี้ 

1. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านโครงสร้าง/นโยบายองค์การ (Structure ; S1) 
-มีการก าหนดโครงสร้างและนโยบายชัดเจน  
-โครงการและกิจกรรมยังไม่เป็นไปตามสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 

2. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service ; S2) 
-มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
ผู้เรียน 
-มีนักเรียนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ที่กลุ่มสาระฯจัด 

3. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านบุคลากร (Man ; M1) 
-บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และพร้อมรับความรู้ที่ทันสมัย 
-บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีท้ีงด้านการจัดการเรียนการ
สอน 
-บุคลากรในกลุ่มสาระฯมีงานนอกเหนือจากการสอนมาก ท าให้มีเวลาในการเตรียมการสอนน้อยลง 

4. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการเงิน (Money ; M2) 
-การใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา 
-การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/โครงการและเป็นระบบ 
-การเบิกจ่ายเงินไม่คล่องตัว 
การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials ; M3) 
 -โรงเรียนมีการสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน แต่ยังไม่เพียงพอ 

5. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการจัดการ (Management ; M4) 
-ครูในกลุ่มสาระให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสาระฯ 
-การประสานงานและการประชาสัมพันธ์ในการท างาน ไม่ชัดเจนได้รับความ ร่วมมือไม่ดีเท่าท่ีควร 
 
 

      ลงชื่อ............................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           (นางสาวเปรมจิตต์   วันยาว) 
 
 



 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 – 2567         งานแผนงาน : กลุ่มบริหารงบประมาณ 17 

 

การวิเคราะห์การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment : NA) 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 - 2567 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

 การวิเคราะห์การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) จากหน่วยปฏิบัติ/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยเทคนิคการ SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือน าข้อมูล
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนลงไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน 
หัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพจริงของการปฏิบัติงานมากท่ีสุด ดังนี้ 

1. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านโครงสร้าง/นโยบายองค์การ (Structure ; S1) 
- โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 
- มีการจัดกิจกรรม โครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ได้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน แต่โครงการ
กิจกรรมมีมากเกิน จนส่งผลกระทบต่อการเรียนในเนื้อหาวิชา 

2. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service ; S2) 
 - นักเรียนขาดจิตสาธารณะในการรักษาสมบัติของโรงเรียน เช่น วางเจลแอลกอฮอล์ไว้หาย 
 - นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเข้าเรียนออนไลน์และการส่งงาน 

3. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านบุคลากร (Man ; M1) 
- บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีงานนอกเหนือจากการสอนมาก 
- บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ไม่เพียงพอท าให้การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติ ท า
ได้ไม่ดีพอ เนื่องจากจ านวนนักเรียนมากการดูแลไม่ทั่วถึง 

4. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการเงิน (Money ; M2) 
 - มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินการไปตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
- การเบิก-จ่ายในการด าเนินการต่างๆ มีขั้นตอนที่ใช้เวลานานกว่าจะได้รับการอนุมัติ 
- งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอน 

5. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials ; M3) 
- วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในสภาพเก่าจากการใช้งานมานานและช ารุด 
- โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีไม่เพียงพอ 

6. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการจัดการ (Management ; M4) 
 - บุคลลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากมี
บุคลากรลาออกจากราชการ,ย้ายไปปฏิบัติราชการที่อ่ืน,เกษียณอายุราชการและไม่ได้รับอัตราก าลัง
ทดแทน 
 

      ลงชื่อ............................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            (นางสาวชีวรัตน์   กอบเจริญธรรม) 
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การวิเคราะห์การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment : NA) 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 - 2567 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

 การวิเคราะห์การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) จากหน่วยปฏิบัติ/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยเทคนิคการ SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือน าข้อมูล
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนลงไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน 
หัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพจริงของการปฏิบัติงานมากท่ีสุด ดังนี้ 

1. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านโครงสร้าง/นโยบายองค์การ (Structure ; S1) 
- โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนแล้ว แต่นโยบายของโรงเรียนไม่ชัดเจน และแจ้งนโยบายต่อ
ครูในโรงเรียนล่าช้ามาก ท าให้ฝ่ายปฏิบัติงานหรือคุณครูมีเวลาในการเตรียมตัวด าเนินการน้อย 

2. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service ; S2) 
-จ านวนนักเรียนต่อห้องที่เรียนแผนการเรียนเฉพาะของศิลปะในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ควร
เยอะเกินไป เพราะครูจ าเป็นต้องดูนักเรียนในการปฏิบัติเป็นรายบุคคล ถ้ามีจ านวนมาก ครูผู้สอนจะ
ดูแลได้ไม่ทั่วถึง 

3. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านบุคลากร (Man ; M1) 
-บุคลากรในกลุ่มสาระถูกมอบหมายงานนอกเหนือจากการสอนให้ไม่ตรงตามความสามารถ ท าให้ไม่
สามารถแสดงศักยภาพที่บุคลากรในกลุ่มสาระมีได้อยากเต็มที่ ยกตัวอย่างเช่น งานสหกรณ์ท่ีดึงเอา
บุคลากรของกลุ่มสาระศิลปะไป 3 คน (ครูดนตรีไทย ครูนาฏศิลป์ ครูทัศนศิลป์) ซึ่งงานสหกรณ์
แน่นอนว่าทุกคนสามารถปฏิบัติได้อย่างแน่นอน แต่ว่าภาระงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะในด้าน 
ดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ ไม่สามารถใช้คนอื่นในโรงเรียนมาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ท าให้เสีย
บุคลากรที่มีความสามารถ ที่ถูกใช้งานไปอย่างไม่คุ้มค่า เพราะเมื่อเวลามีงานโรงเรียน ที่ต้องมีท้ังงาน
แสดงดนตรี งานร า งานเขียนป้าย ก็ต้องใช้บุคลากรในกลุ่มสาระในการด าเนินการอยู่แล้ว 

4. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการเงิน (Money ; M2) 
-มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินการไปตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

5. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials ; M3) 
-กลุ่มสาระมีวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้อ านวยความสะดวกในการสอนครบ แต่ของบางอย่างใช้ได้ แต่ใช้ได้
ไม่มีคุณภาพที่ดีพอ ส่งผลการจัดการเรียนการสอนลดประสิทธิภาพลง 

6. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการจัดการ (Management ; M4) 
-บุคลากรในกลุ่มสาระศิลปะ ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

      ลงชื่อ............................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                   (นายตปนิธิ      ทองนาคทอง) 
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การวิเคราะห์การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment : NA) 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 - 2567 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 การวิเคราะห์การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) จากหน่วยปฏิบัติ/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยเทคนิคการ SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือน าข้อมูล
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนลงไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน 
หัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพจริงของการปฏิบัติงานมากท่ีสุด ดังนี้ 

1. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านโครงสร้าง/นโยบายองค์การ (Structure ; S1) 
โครงการที่ก าหนดไว้ไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิต 19 จ าเป็นต้องยกเลิก โดยเฉพาะ

โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการแข่งขันกีฬา ทั้งภายในและภานอก 
2. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service ; S2) 

จ านวนผู้เรียนต่อห้องมากเกินไป ดูแลและพัฒนาผู้เรียนไม่ทั่วถึง  และบางวิชาเนื้อหาเสริมทักษะ
ผู้เรียนไม่ได้เรียน   

3. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านบุคลากร (Man ; M1) 
 1.บุคลากรในกลุ่มสารฯมีสุภาพสตรีมากเกินความจ าเป็น และจบทางด้านพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ ท า
ให้ขาดทักษะด้านกีฬา ขาดทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้  แก่ผู้เรียน มีมาตรฐานการวัดผล
ประเมินผลผู้เรียนสูงเกินไป 
2.เมื่อมีสุภาพสตรีมากเกิน ไปการปฏิบัติช่วยเหลือกิจกรรมด้านกีฬาจะช่วยได้ไม่เต็มที่ ท าให้มีบุคลา
การภาคสนามไม่เพียงพอ 
3.บุคลากรครูพละในกลุ่มสาระ ได้รับมอบหมายช่วยนอก ท าให้มีมุมมองและวิสัยทัศน์เห็นงานนอก
ส าคัญมากกว่า งานของกลุ่มสาระ มากกว่าการมีจิตวิญญาณในการรับผิดชอบงานของครูพลศึกษา ที่
จะต้องดูแลและภาวะผู้น าทางด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายผู้เรียน 
4.ครูพลศึกษาไม่นั่งที่ห้องกลุ่มสาระ ไม่ค่อยใส่ใจการบริการผู้เรียน ไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอและไม่มีจิต
วิญญาณการเป็นครูพลศึกษาที่แท้จริง 

4. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการเงิน (Money ; M2) 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ต่อการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะด้านการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภายนอกสถานศึกษา 

5. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials ; M3) 
 1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน ช ารุดและไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน  
2.ไม่เพียงต่อการบริการผู้เรียนด้านการส่เสริมการออกก าลังกาย 
 
 
 
 



 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
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6. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการจัดการ (Management ; M4) 
1.บุคลากรในกลุ่มสาระไม่เพียงพอ 
2.บุคลากรในกลุ่มสาระมีสุภาพสตรีมากเกินความจ าเป็น ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรม
ภาคสนาม 
3.บุคลากรที่มีจิตวิญญาณทางด้านพลศึกษาที่แท้จริง 
 
 

      ลงชื่อ............................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
             (นายธีรศักดิ์      สุขประจบ) 
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การวิเคราะห์การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment : NA) 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 - 2567 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

 การวิเคราะห์การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) จากหน่วยปฏิบัติ/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยเทคนิคการ SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือน าข้อมูล
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนลงไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน 
หัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพจริงของการปฏิบัติงานมากท่ีสุด ดังนี้ 

1. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านโครงสร้าง/นโยบายองค์การ (Structure ; S1) 
กิจกรรมมีมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน(กิจกรรมทั้งภายในและภายนอก 

2. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service ; S2) 
1.การจัดห้องเรียนที่มีหลายกลุ่มการเรียนอยู่ในห้องเดียวกันท าให้เกิดปัญหาด้านการจัดการเรียนการ
สอน(ม.ปลาย) 

2. จ านวนนักเรียนในระดับชั้นม.ต้นมีจ านวนมากเกินไป ส่งผลต่อการที่คุณครูดูแลนักเรียนไม่ท่ัวถึง 

3. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านบุคลากร (Man ; M1) 

1.บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีงานนอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป 

2. บุคลากรในกลุ่มสาระฯ บางท่านได้รับมอบหมายงานที่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ เช่นได้รับ
มอบหมายให้สอนวิชาIS เป็นต้น 

4. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการเงิน (Money ; M2) 

1.มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินงานเป็นไปตามแผน 
2. มีความต้องการของบประมาณในการปรับปรุงห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ9810 เพ่ือรองรับการเรียนการ
สอนออนไลน์ 

5. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials ; M3) 
1. สายlightning มีไม่เพียงพอต่อความต้องการในกลุ่มสาระฯ 
. 2. ขอคอมพิวเตอร์เพ่ิมที่ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ (9810) 

6. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการจัดการ (Management ; M4) 
1. บุคลากรในกลุ่มสาระมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความต้องการครูเจ้าของภาษา (ภาษาจีน) 
 

      ลงชื่อ............................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
             (นางณัฐญา      สุขรัตน์) 
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