
 

แบบสอบถามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) 
ของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

คำชี้แจงในการตอบคำถามในแบบสอบถาม  

1. แบบสอบถามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือรวมบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

2. แบบสอบถามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) กำหนด 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

3. แบบสอบถามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) ประกอบด้วย
แบบสอบถาม จำนวน 6 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามจุดแข็งของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  
ตอนที่ 3 แบบสอบถามจุดอ่อนของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามโอกาสของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
ตอนที่ 5 แบบสอบถามอุปสรรคของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

4. การตอบแบบสอบถามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) ในครั้งนี้  
งานนโยบายและแผนจะรวบรวม วิเคราะห์ และนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ
กลยุทธ์ของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เพ่ือจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงเท่านั้น  
ไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่ประการใด และคำตอบที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ดังนั้นข้อเท็จจริงจะช่วยให้การดำเนินงานบรรลุผลและเกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 5. เพ่ือความสมบูรณ์ของแบบสอบถามขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามทุกข้อ 

งานนโยบายและแผน  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี ้
 

งานนโยบายและแผน 
กลุ่มบรหิารงบประมาณ    โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

 

 

สแกนเพื่อตอบแบบสอบถาม 



งานนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงบประมาณ    ~ 2 ~                 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

 

 

 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่องว่าง  ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง 

สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม  

   ผู้บริหาร 

   ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

   ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

    ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

   ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

   ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

   ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

   ครกูิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 

   ครกูิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ห้องสมุด) 

   เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

   ลูกจ้างประจำ 

   ลูกจ้างชั่วคราว 

  

  กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

  กรรมการสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูรัตนราษฎร์บำรุง 

  กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

  กรรมการสภานักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

  นักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

 

 

ตอนที่ 1 สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 



งานนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงบประมาณ    ~ 3 ~                 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

 

 

คำชี ้แจง   โปรดตอบคำถามเกี ่ยวกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงตามความเป็นจริง  
โดยระบุความสามารถหรือสมรรถนะที่โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงในภาพรวมที่ปฏิบัติได้ดี มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล(การปฏิบัติงานทีบ่รรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้) 

ปัจจัยภายใน สภาพปัจจบุันของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
2.1 ด้านโครงสร้าง 
2.1.1 การจัดโครงสร้าง
บริหาร หรือการแบ่งกลุม่
บริหาร/งานของโรงเรียน
ในปัจจุบันท่ีปฏิบัตไิด้ด ี

 ไมม่ีจุดแข็ง  มีจุดแข็ง โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................  

2.1.2 การสื่อสารใน 
การปฏิบัติงานของ
โรงเรียนในปัจจุบันท่ี
ปฏิบัติได้ด ี

 ไมม่ีจุดแข็ง  มีจุดแข็ง โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................  

2.2 ด้านคุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการให้บริการ 
2.2.1 คุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนในปัจจุบันท่ีมี
ความโดดเด่นหรือลักษณะ
ของผู้เรียนที่มีคณุภาพ 
(ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ความสามารถในการอา่น  
การเขยีน การสื่อสาร  
การคิดคำนวณ  การคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคิดเห็น 
แก้ปัญหา การสร้างนวัตกรรม 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการ
สื่อสาร ความรู้ ทกัษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
 

 ไมม่ีจุดแข็ง  มีจุดแข็ง โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................   

ตอนที่ 2 แบบสอบถามจดุแข็งของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
 



งานนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงบประมาณ    ~ 4 ~                 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

 

ปัจจัยภายใน สภาพปัจจบุันของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
2.2.2 คุณภาพการ
ใหบ้ริการของโรงเรียนใน
ปัจจุบันท่ีมีความโดดเด่น
หรือลักษณะของการ
บริการที่มีคณุภาพ  
(ความสะดวก รวดเร็ว 
เต็มใจ ตรงตามภารกิจ 
ตรงตามความต้องการและ
ผู้รับบริการม ี
ความพึงพอใจ) 

 ไมม่ีจุดแข็ง  มีจุดแข็ง โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  

2.3 ด้านบุคลากร 
2.3.1 ความเพียงพอของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน 

 ไมม่ีจุดแข็ง  มีจุดแข็ง โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................   

2.3.2 ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรยีน 

 ไมม่ีจุดแข็ง  มีจุดแข็ง โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  

2.3.3 เจตคติต่อ 
การทำงานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

 ไมม่ีจุดแข็ง  มีจุดแข็ง โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  



งานนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงบประมาณ    ~ 5 ~                 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

 

ปัจจัยภายใน สภาพปัจจบุันของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
2.3.4 ทักษะความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรยีน 

 ไมม่ีจุดแข็ง  มีจุดแข็ง โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  

2.3.5 การทำงานร่วมกัน
เป็นทีมของบุคลากรใน
โรงเรียน 

 ไมม่ีจุดแข็ง  มีจุดแข็ง โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  

2.4 ด้านงบประมาณ 
2.4.1 ความเพียงพอของ
งบประมาณที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 

 ไมม่ีจุดแข็ง  มีจุดแข็ง โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  

2.4.2 การใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่า 
ในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

 ไมม่ีจุดแข็ง  มีจุดแข็ง โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  



งานนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงบประมาณ    ~ 6 ~                 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

 

ปัจจัยภายใน สภาพปัจจบุันของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
2.5 ด้านวัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที ่
2.5.1 ความเพียงพอ 
เหมาะสม ทันสมัย สะดวก 
มีคุณภาพ และคุม้ค่าของ
วัสดุอุปกรณ ์

 ไมม่ีจุดแข็ง  มีจุดแข็ง โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
.................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................  
........................................................................................................ .................... 
............................................................................................................................  
.............................................................................................................. .............. 
............................................................................................................................  

2.5.2 ความเพียงพอ 
เหมาะสม ทันสมัย สะดวก 
มีคุณภาพ และคุม้ค่าของ
อาคารสถานท่ี 

 ไมม่ีจุดแข็ง  มีจุดแข็ง โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................  

2.6 การบริหารจัดการ 
2.6.1 ระบบปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการทำงาน 
ระเบียบการทำงานภายใน
โรงเรียน และ
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 

 ไมม่ีจุดแข็ง  มีจุดแข็ง โดยมีรายละเอียดดงันี้  
.................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................  

 

  



งานนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงบประมาณ    ~ 7 ~                 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

 

 

คำชี้แจง   โปรดตอบคำถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงตามความเป็นจริง โดยระบุ
ความสามารถหรือสมรรถนะที่โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงในภาพรวมที่ควรปรับปรุงพัฒนา ขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล (การปฏิบัติงานที่ ไม่บรรลุผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้)  

ปัจจัยภายใน สภาพปัจจบุันของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
3.1 ด้านโครงสร้าง 
3.1.1 การจัดโครงสร้าง
บริหาร หรือการแบ่ง 
กลุ่มบรหิาร/งานของ
โรงเรียนในปัจจุบันท่ี
ปฏิบัติได้ด ี

 ไมม่ีจุดอ่อน  มีจุดอ่อน โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  

3.1.2 การสื่อสารใน 
การปฏิบัติงานของ
โรงเรียนในปัจจุบันท่ี
ปฏิบัติได้ด ี

 ไมม่ีจุดอ่อน  มีจุดอ่อน โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  

3.2 ด้านคุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการให้บริการ 
3.2.1 คุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนในปัจจุบันท่ีมี
ความโดดเด่นหรือลักษณะ
ของผู้เรียนที่มีคณุภาพ 
(ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ความสามารถในการอา่น  
การเขยีน การสื่อสาร  
การคิดคำนวณ  การคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคิดเห็น 
แก้ปัญหา การสร้างนวัตกรรม 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสาร ความรู้ ทกัษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

 ไมม่ีจุดอ่อน  มีจุดอ่อน โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามจดุอ่อนของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
 



งานนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงบประมาณ    ~ 8 ~                 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

 

ปัจจัยภายใน สภาพปัจจบุันของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
3.2.2 คุณภาพการบริการ
ของโรงเรียนในปัจจุบันท่ีมี
ความโดดเด่นหรือลักษณะ
ของการบริการที่มี
คุณภาพ (ความสะดวก 
รวดเร็ว เต็มใจ ตรงตาม
ภารกิจ ตรงตามความ
ต้องการและผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ) 

 ไมม่ีจุดอ่อน  มีจุดอ่อน โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................  

3.3 ด้านบุคลากร 
3.3.1 ความเพียงพอของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน 

 ไมม่ีจุดอ่อน  มีจุดอ่อน โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
........................................................................................................... ................. 
............................................................................................................................  
................................................................................................................. ........... 
............................................................................................................................  
....................................................................................................................... ..... 

3.3.2 ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรยีน 

 ไมม่ีจุดอ่อน  มีจุดอ่อน โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  

3.3.3 เจตคติต่อ 
การทำงานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไมม่ีจุดอ่อน  มีจุดอ่อน โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  



งานนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงบประมาณ    ~ 9 ~                 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

 

ปัจจัยภายใน สภาพปัจจบุันของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
3.3.4 ทักษะความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรยีน 

 ไมม่ีจุดอ่อน  มีจุดอ่อน โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  

3.3.5 การทำงานร่วมกัน
เป็นทีมของบุคลากรใน
โรงเรียน 

 ไมม่ีจุดอ่อน  มีจุดอ่อน โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................  

3.4 ด้านงบประมาณ 
3.4.1 ความเพียงพอของ
งบประมาณที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 

 ไมม่ีจุดอ่อน  มีจุดอ่อน โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
........................................................................................................... ................. 
............................................................................................................................  
................................................................................................................. ........... 
............................................................................................................................  
....................................................................................................................... ..... 

3.4.2 การใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่า 
ในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 ไมม่ีจุดอ่อน  มีจุดอ่อน โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  



งานนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงบประมาณ    ~ 10 ~                 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

 

ปัจจัยภายใน สภาพปัจจบุันของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
3.5 ด้านวัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที ่
3.5.1 ความเพียงพอ 
เหมาะสม ทันสมัย สะดวก 
มีคุณภาพ และคุม้ค่าของ
วัสดุอุปกรณ ์

 ไมม่ีจุดอ่อน  มีจุดอ่อน โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  

3.5.2 ความเพียงพอ 
เหมาะสม ทันสมัย สะดวก 
มีคุณภาพ และคุม้ค่าของ
อาคารสถานท่ี 

 ไมม่ีจุดอ่อน  มีจุดอ่อน โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  

3.6 การบริหารจัดการ 
3.6.1 ระบบปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการทำงาน 
ระเบียบการทำงานภายใน
โรงเรียน และ
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 
 
 
 
 

 ไมม่ีจุดอ่อน  มีจุดอ่อน โดยมีรายละเอียดดงันี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................  

 

  



งานนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงบประมาณ    ~ 11 ~                 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

 

 

คำชี้แจง   โปรดตอบคำถามเกี่ยวกับสภาพการณ์ในปัจจุบันปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย คุณลักษณะเด็กและ
เยาวชนและแนวโน้มในอนาคต สภาพการเมือง นโยบายทางการเมืองของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี   
สภาพและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ล้อมรอบโรงเรียน เทคโนโลยีและแนวโน้ม  
การพัฒนาเทคโนโลยีที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานของโรงเรียน  ซึ ่งน่าจะมีผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อ 
การดำเนินงานของโรงเรียนเรียนรัตนราษฎร์บำรุงในปัจจุบันและอนาคต 

ปัจจัยภายนอก สภาพปัจจบุันของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
4.1 ด้านนักเรียน 
      คุณลักษณะของผูเ้รยีน (เด็ก
และเยาวชน) ในปัจจุบนั ทั้งใน
ด้านความรู้ ทักษะสามารถ  
ความถนดัและความสนใจ และ
แนวโน้มในอนาคต  
ซึ่งน่าจะมีผลดหีรือ 
เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
ในปัจจุบันและอนาคต 

 ไมม่ี 
ปัจจัยที่เป็น
โอกาส 

 มี ปัจจัยที่เป็นโอกาส โดยมรีายละเอียดดังนี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................   

4.2 ด้านการเมืองและ
นโยบาย 
     สภาพการเมือง  
การบริหารประเทศ นโยบาย
ทางการเมืองของประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาราชบุรี และ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งน่าจะมีผลดหีรือเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ของโรงเรียนรตันราษฎร์บำรุง
ในปัจจุบันและอนาคต 
 

 ไมม่ี 
ปัจจัยที่เป็น
โอกาส 

 มี ปัจจัยที่เป็นโอกาส โดยมรีายละเอียดดังนี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................  

ตอนที่ 4 แบบสอบถามโอกาสของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
 



งานนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงบประมาณ    ~ 12 ~                 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

 

ปัจจัยภายนอก สภาพปัจจบุันของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
4.3 ด้านเศรษฐกิจ 
     สภาพเศรษฐกิจและ
แนวโน้มทางเศรษฐกิจของโลก 
ประเทศไทยจังหวัดราชบุรี 
และอำเภอบ้านโป่ง ท้ังใน 
ด้านค่าครองชีพ แนวโน้ม
อาชีพ/การจ้างงาน รายได้
ครัวเรือน การค้าขาย 
อุตสาหกรรม ซึ่งน่าจะมีผลดี
หรือเป็นประโยชน์ต่อ 
การดำเนินงานของโรงเรียน 
รัตนราษฎร์บำรุงในปัจจุบัน
และอนาคต 

 ไมม่ี 
ปัจจัยที่เป็น
โอกาส 

 มี ปัจจัยที่เป็นโอกาส โดยมรีายละเอียดดังนี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................  
............................................................................................................................   

4.4 ด้านสังคม 
     สภาพแวดล้อมทางสังคมที่
ล้อมรอบโรงเรียนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคม
ศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง 
รัตนราษฎร์บำรุง เครือข่าย
ผู้ปกครอง สมาคม /มูลนิธิ/ชมรม 
ชุมชน วัดหรือองค์กรศาสนา 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
องค์กรหรือสถาบันทางสังคมอื่น ๆ  
ผู้ปกครอง รวมไปถึง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมในท้องถิ่น  ซ่ึงน่าจะมี
ผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อ 
การดำเนินงานของโรงเรียนเรียน 
รัตนราษฎร์บำรุงในปัจจุบันและ
อนาคต 
 

 ไมม่ี 
ปัจจัยที่เป็น
โอกาส 

 มี ปัจจัยที่เป็นโอกาส โดยมรีายละเอียดดังนี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................   

4.5 ด้านเทคโนโลยี 
       เทคโนโลยีในปัจจุบันและ
แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลย ี
ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ 
การดำเนินการของโรงเรียน   
ซึ่งน่าจะมีผลดหีรือเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ของโรงเรียนรตันราษฎร์บำรุง
ในปัจจุบันและอนาคต 
 
 
 
 
 

 ไมม่ี 
ปัจจัยที่เป็น
โอกาส 

 มี ปัจจัยที่เป็นโอกาส โดยมรีายละเอียดดังนี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................  



งานนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงบประมาณ    ~ 13 ~                 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

 

 

คำชี้แจง   โปรดตอบคำถามเกี่ยวกับสภาพการณ์ในปัจจุบันปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย คุณลักษณะเด็กและ
เยาวชนและแนวโน้มในอนาคต สภาพการเมือง นโยบายทางการเมืองของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี   
สภาพและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ล้อมรอบโรงเรียน เทคโนโลยีและแนวโน้มการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโรงเรียน  ซึ่งอาจจะมีผลเสียหรือขัดขวางการดำเนินงาน  
ของโรงเรียนเรียนรัตนราษฎร์บำรุงในปัจจุบันและอนาคต 

ปัจจัยภายนอก สภาพปัจจบุันของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
5.1 ด้านนักเรียน 
      คุณลักษณะของผูเ้รยีน (เด็ก
และเยาวชน) ในปัจจุบนั ทั้งใน
ด้านความรู้ ทักษะสามารถ  
ความถนดัและความสนใจ และ
แนวโน้มในอนาคต  
ซึ่งน่าจะมีผลดหีรือ 
เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
ในปัจจุบันและอนาคต 

 ไมม่ี 
ปัจจัยที่เป็น
อุปสรรค 

 มี ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค โดยมรีายละเอียดดังนี้  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................  

5.2 ด้านการเมืองและ
นโยบาย 
     สภาพการเมือง  
การบริหารประเทศ นโยบาย
ทางการเมืองของประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาราชบุรี และ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งน่าจะมีผลดหีรือเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ของโรงเรียนรตันราษฎร์บำรุง
ในปัจจุบันและอนาคต 
 

 ไมม่ี 
ปัจจัยที่เป็น
อุปสรรค 

 มี ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค โดยมรีายละเอียดดังนี้  
............................................................................................................................  
...................................................................................... ...................................... 
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............................................................................................................................  
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............................................................................................................................  

ตอนที่ 5 แบบสอบถามอปุสรรคของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
 



งานนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงบประมาณ    ~ 14 ~                 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

 

ปัจจัยภายนอก สภาพปัจจบุันของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
5.3 ด้านเศรษฐกิจ 
     สภาพเศรษฐกิจและ
แนวโน้มทางเศรษฐกิจของโลก 
ประเทศไทยจังหวัดราชบุรี 
และอำเภอบ้านโป่ง ท้ังใน 
ด้านค่าครองชีพ แนวโน้ม
อาชีพ/การจ้างงาน รายได้
ครัวเรือน การค้าขาย 
อุตสาหกรรม ซึ่งน่าจะมีผลดี
หรือเป็นประโยชน์ต่อ 
การดำเนินงานของโรงเรียน 
รัตนราษฎร์บำรุงในปัจจุบัน
และอนาคต 

 ไมม่ี 
ปัจจัยที่เป็น
อุปสรรค 

 มี ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค โดยมรีายละเอียดดังนี้  
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............................................................................................................................  
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....................................................................................................................... ..... 
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............................................................................................................................  

5.4 ด้านสังคม 
     สภาพแวดล้อมทางสังคมที่
ล้อมรอบโรงเรียนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคม
ศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง 
รัตนราษฎร์บำรุง เครือข่าย
ผู้ปกครอง สมาคม /มูลนิธิ/ชมรม 
ชุมชน วัดหรือองค์กรศาสนา 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
องค์กรหรือสถาบันทางสังคมอื่น ๆ  
ผู้ปกครอง รวมไปถึง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมในท้องถิ่น  ซ่ึงน่าจะมี
ผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อ 
การดำเนินงานของโรงเรียนเรียน 
รัตนราษฎร์บำรุงในปัจจุบันและ
อนาคต 

 ไมม่ี 
ปัจจัยที่เป็น
อุปสรรค 

 มี ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค โดยมรีายละเอียดดังนี้  
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5.5 ด้านเทคโนโลยี 
       เทคโนโลยีในปัจจุบันและ
แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลย ี
ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ 
การดำเนินการของโรงเรียน   
ซึ่งน่าจะมีผลดหีรือเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ของโรงเรียนรตันราษฎร์บำรุง
ในปัจจุบันและอนาคต 
 
 
 
 
 
 

 ไมม่ี 
ปัจจัยที่เป็น
อุปสรรค 

 มี ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค โดยมรีายละเอียดดังนี้  
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งานนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงบประมาณ    ~ 15 ~                 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

 

 

คำชี้แจง : กรุณาแสดงความคิดเห็นตามประเด็นคำถาม ต่อไปนี้ 

6.1 ท่านคิดว่าโครงการ หรือ กิจกรรม หรือ ปัจจัยใดทีส่ามารถส่งเสริมให้เกิดความผูกพันระหว่างนักเรียน  
ครแูละบุคลากรทางการศึกษากับโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง (สามารถเสนอแนะเพ่ิมเติมได้มากกว่า 1 ข้อ) 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................   
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............................................................................................................................. .................................................  

................................................................. .............................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

..............................................................................................................................................................................   
6.2 ความคาดหวังต่อโรงเรียนหรือความสำเร็จที่ท่านต้องการให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

(สามารถเสนอแนะเพ่ิมเติมได้มากกว่า 1 ข้อ) 

............................................................................................................................. ................................................. 

..................................................................................................................................................................... .........  
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............................................................................................................................. .................................................  

..................................................................................................................................................... ......................... 

......................................................................................................... ..................................................................... 

............................................................................................................................. .................................................  

....................................................................................................................................... .......................................  
6.3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................   

............................................................................................................................. .................................................  

............................................................................................................................. .................................................  
 

งานนโยบายและแผนขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ และ 
ขอความกรุณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลอีกครั้ง        

ตอนที่ 6  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 


