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การ SWOT ANALYSIS
สภาพของโรงเรยีนวินติศกึษา ในพระราชูปถัมภฯ

โรงเรยีนวนิติศกึษา ในพระราชูปถัมภฯไดวเิคราะหสถานภาพของตนเอง โดยใชการ SWOT
ANALYSIS เพื่อระดมความคดิเห็นจากผูมสีวนเกี่ยวของทุกฝายไดแก ครู นักเรยีน และผูปกครอง ใน
การศกึษาสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในโรงเรยีน มาประมวลและสรุปผลการประเมนิ
สถานภาพของโรงเรยีน เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับกําหนดทศิทางการพัฒนาการจัดการศกึษาของโรงเรยีน
ระยะ ๓ ป (ปการศกึษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ) ซึ่งสรุปผลการประเมนิสถานภาพของโรงเรยีนได ดังนี้

การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย
๑. ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural factors: S)

โรงเรยีนวนิติศกึษา ในพระราชูปถัมภฯเปนโรงเรยีนเอกชนขนาดใหญพเิศษที่มี
ช่ือเสยีงมากที่สุดในจังหวัดลพบุรี เนื่องดวยการบริหารงานของโรงเรยีนเปนไปตามแนว ที่มุงเนนให
นักเรยีนโรงเรยีนวนิติศกึษา ในพระราชูปถัมภฯเปนผูมคีุณลักษณะของผูมีวินัย หมายถึง เปนผูมีความรูทาง
วชิาการ มคีุณธรรมจรยิธรรม และมคีุณลักษณะเปนเด็กดมีวีนิัย ๖ ประการ คอื มีระเบียบแถว การตรงตอ
เวลา มีสัมมาคารวะ ความสะอาด การแตงกายถูกตองเรียบรอย และมีมารยาทในที่ประชุม ตามแนว
ปรัชญาของหลวงพอพระพุทธวรญาณ ผูกอตัง้โรงเรยีนโรงเรยีนวนิติศกึษา ในพระราชูปถัมภฯ ผูปกครอง
สวนใหญมีแนวคิดที่สอดคลองกับแนวนโยบายและจุดเนนของโรงเรียนจึงไดนําบุตรหลานเขามาศึกษาเปน
จํานวนมากทุกปการศกึษา

สถานที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยูในชุมชนที่เปนแหลงเรียนรูใหแกนักเรียน มีสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตรของชาติหลายแหง ทิศเหนือติดวังนารายณราชนิเวศ ทิศใตติดแหงชุมชน ทิศ
ตะวันออกติดติดวัดพระศรีมหาธาตุ และสถานีรถไฟจังหวัดลพบุรี ทิศตะวันตกติดวัดกวิศรารามราช
วรวิหาร วัดเชิงทา ชุมชนแหลงวัฒนธรรมตาง ๆ เปนตน ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีไทยจากแหลงเรียนรูที่เปนสถานที่จริงในชุมชน รวมทั้งมีปราชญชาวบาน หรือ ภูมิปญญาทองถิ่น
ในชุมชนมาเปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียนอยางสม่ําเสมออีกดวย โรงเรียนมีความสัมพันธกับชุมชนดี
โดยใหความชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน เชน ชุมชนมีบทบาท และมีสวนรวมในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการของโรงเรียน เชน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนตาม
พระราชบัญญัตโิรงเรยีนเอกชน พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร
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และงานวิชาการ คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ และ
สมาคมศษิยกวศิย-วนิติศกึษา นอกจากนี้โรงเรยีนยังไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน ใหความอนุเคราะหบุคลากรจากสถานศึกษา หนวยราชการ และเอกชน มาเปนวิทยากร
ทางดานวชิาการและกจิกรรมชุมนุมใหแกครูและนักเรยีน เปนตน

๒. ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological factors: T)
ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันอยางมากที่สุด โดยเฉพาะใน

ดานการศึกษาหาความรูและการประกอบอาชีพ สงผลใหโรงเรียนมีการระดมทุนเพื่อการพัฒนาดานสื่อ
และเทคโนโลยอียางตอเนื่อง เพื่อสงเสรมิการจัดการเรยีนรูของนักเรยีนและการบรหิารจัดการของโรงเรียน
ทําใหนักเรียนมีโลกทัศนและประสบการณที่กวางขวางทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีทักษะ
ในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รวมทั้งทําใหการบริหารจัดการของโรงเรียนเปนระบบทันสมัย มี
ประสทิธภิาพ

๓. ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic factors : E)
โดยภาพรวมของผูปกครองสวนใหญของโรงเรยีน มอีาชีพที่มั่นคง หลากหลาย

เพราะมีทรัพยากรที่สมบูรณทางการเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว มีรายไดเพียงพอสงบุตร
หลานเขาเรียนโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความตระหนักถึงคุณคาของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงทําใหมี
ศักยภาพและบทบาทที่สําคัญในการเพิ่มศักยภาพดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถดานอื่น
ของนักเรียน ผูปกครองสวนใหญมีเจตคติที่ดีตอโรงเรียนและใหความไววางใจในประสิทธิภาพการ
จัดการศกึษาของโรงเรียน จึงมีความเขาใจแนวนโยบายการบริหารโรงเรียน และใหความรวมมือสนับสนุน
โรงเรยีนในการอบรมดูแลนักเรยีนและสนับสนุนการจัดกจิกรรมตาง ๆ ของโรงเรยีนโดยตลอด

๔. ปจจัยดานการเมอืงและกฎหมาย (Political and legal factors : P)
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯจัดการบริหารการศึกษาสนองตามแนว

พระราชบัญญัติการศึกษาชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช
๒๕๕๐ สงผลใหโรงเรียนตองมีการพัฒนาผูเรียน ครูและระบบการบริหารอยางตอเนื่อง ไดแก การพัฒนา
ผูเรียนใหมีความสามารถในการเรียนรู พัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การพัฒนา
บุคลากรครูใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลรอยเปอรเซ็นต และการเมืองทองถิ่นใหการสนับสนุนดานการศึกษาแกสถานศึกษา
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ นอกจากนี้มีการจัดการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนภายในและภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพภายนอก
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศกึษา (องคกรมหาชน)
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การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายใน ประกอบดวย
๑. ดานโครงสรางและนโยบายของโรงเรยีน (Structure and Policy: S๑)

โรงเรยีนมโีครงสรางชัดเจน ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ และผูอํานวยการเปนบุคคล
ทานเดยีวกัน และนโยบายที่เหมาะสม ชัดเจนกับสถานภาพของโรงเรยีน คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน
สวนใหญเปนศษิยเกา มจุีดมุงหมายอุดมการณ และปณธิานในทศิทางเดยีวกัน มีการกระจายอํานาจใน
การบรหิารและการจัดการศกึษาใหบุคลากรทุกฝายไดมสีวนรวมในการวางแผนเพื่อพัฒนาการจัด
การศกึษาของโรงเรยีน มกีารกําหนดระบบงานที่ชัดเจนตามบทบาทหนาที่ทําใหการปฏบิัตเิปนไปตาม
ขัน้ตอนสงผลใหการปฏบิัตงิานมปีระสทิธภิาพ โดยมกีระบวนการดําเนนิการ ไดแก สํารวจความคดิเห็น
และความตองการของผูเกี่ยวของแลวนํามาวเิคราะหเพื่อกําหนดเปนวสิัยทัศนและเปาหมายในการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของโรงเรยีน ทุกฝายมสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็น การ
ดําเนนิงานกจิกรรม โครงการ ที่มคีวามสอดคลองตอบสนองเปาประสงคของแผนพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา และมาตรฐานการจัดการศกึษาของโรงเรยีน การดําเนนิการที่สําคัญและเปนเลศิของโรงเรยีน
คอืการอบรมดูแลนักเรยีนใหเปนผูมวีนิัยที่มคีวาม จงรักภักดตีอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ และเปน
พลเมอืงที่มคีุณภาพของสังคมและประเทศชาติ มกีารสืบทอดนโยบายการปฏบิัตจิากอดตีจนถงึปจจุบันซึ่ง
นับเปนเอกลักษณและเปนจุดเดนของโรงเรยีน เปนความภาคภูมใิจของนักเรยีนปจจุบัน ศษิยเกา
ผูปกครอง และหนวยงานที่เกี่ยวของกับโรงเรยีน จนเปนสิ่งที่เกี่ยวโยงใหทุกสวนมพีลังในการรวมกันเพื่อ
พัฒนาโรงเรยีน

๒. ดานการบรกิารและผลผลติ (Services and Products: S๒)
โรงเรียนมีหลักสูตรการสอนหลากหลายสามารถตอบสนองความตองการของ

ผูเรียน ผูปกครองและชุมชน ไดแก หลักสูตรโครงการอัจฉริยะทางวิชาการ หลักสูตรโครงการสองภาษา
หลักสูตรโครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการทหาร หลักสูตรโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ
โครงการเตรียมความรูมุงสูมหาวิทยาลัย โรงเรียนใหบริการนักเรียนจัดบริการแหลงเรียนรู จัด
สภาพแวดลอมภายในใหมีบรรยากาศสะอาด รมรื่น สวยงาม มีปจจัยที่มีความพรอมเอื้อตอการจัด
กิจกรรมประสบการณ และกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนใหความสําคัญในการ
ใหบริการดูแลดานสุขอนามัย มีการจัดระบบ ดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและบริเวณภายนอก
โดยรอบโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพเปนสถานที่ที่ปลอด สิ่งเสพติดและอบายมุขทุกชนิด นักเรียนและ
บุคลากรทุกคนอยูรวมกันอยางมีความสุข มีการจัดกิจกรรมเสริมที่สงเสริมความสามารถพิเศษของ
นักเรียน และกิจกรรมเพิ่มพูนความรูทางวิชาการแกครูและนักเรียนอยางตอเนื่อง และจากการประเมิน
ความพึงพอใจพบวานักเรียน ครู และผูปกครองทุกคนมีความภาคภูมิใจและมีทัศนคติที่ดีตอโรงเรียน
นอกจากนี้โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารใหกับนักเรียน ผูปกครองและสังคมภายนอก
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หลากหลายรูปแบบ เชน เวปไซตของโรงเรยีน หนังสอืไหวครู รายงานประจําป ฯลฯ ทําใหเกิดความเขาใจดี
ตอกันระหวางโรงเรยีนกบัผูปกครองและชุมชน

๓. ดานบุคลากร (Man: M๑)
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯมีจํานวนครูเพียงพอ ทุกคนปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพมีความสามารถในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณและกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญตามมาตรฐานวิชาชีพ ทุกคนยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพรอมที่จะพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง สามารถใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติหนาที่ โรงเรียนมีการพัฒนา
บุคลากรที่มกีารจัดกจิกรรมหลากหลายเพื่อสงเสรมิและสนับสนุนใหครูไดรับการอบรม ศึกษาดูงาน จัดทํา
ผลงานทางวิชาการ และพัฒนาการทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สงผลใหครูของโรงเรียน
วนิติศกึษา ในพระราชูปถัมภฯมคีวามเปนเลศิในดานความรูความสามารถในการสอน และเปนครู
ที่มคีุณธรรมจรยิธรรมปฏบิัตตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

๔. ดานการเงิน (Money: M๒) โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯเปนโรงเรียน
เอกชนขนาดใหญที่มีความสามารถในการระดมทุนและการบริหารทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา มีการ
บริหารงบประมาณที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการวางแผนบริหารการใชงบประมาณตาม
ขัน้ตอนตามแผนปฏบิัตกิารของแตละฝาย นอกจากนี้มงีบประมาณอุดหนุนเพียงพอเพื่อการดําเนินงานตาม
โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน โรงเรียนใหความสําคัญอยางยิ่งตอการสนับสนุนสื่อ วัสดุ
อุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูและกจิกรรมเสริมตาง ๆ และมีการวางระบบในการจัดซื้อ
จัดจางที่มปีระสทิธภิาพ

๕. ดานวัสดุอุปกรณ (Materials: M๓) โรงเรยีนมสีื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม วัสดุ
ครุภัณฑ อุปกรณที่ทันสมัย และมคีวามเพยีงพอตอความตองการ มหีนวยงานผลติสื่อการจัดการเรยีนรู
และสนับสนุนใหครูจัดซื้อวัสดุอุปกรณตามความเหมาะสม มกีารวางแผนการจัดเก็บที่เปนระบบ ทําให
สามารถใชงานไดทนนานอยางคุมคานอกจากนี้โรงเรยีนมกีารดูแลบํารุงรักษา อาคารสถานที่ หองเรยีน
หองปฏบิัตกิาร และ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหเพียงพอและอยูในสภาพใชการไดดอียูเสมอสงผลให
คุณภาพการจัดการศกึษาของโรงเรยีนมปีระสทิธภิาพเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป


