การ SWOT ANALYSIS
สภาพของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯไดวิเคราะหสถานภาพของตนเอง โดยใชการ SWOT
ANALYSIS เพื่อระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดแก ครู นักเรียน และผูปกครอง ใน
การศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน มาประมวลและสรุปผลการประเมิน
สถานภาพของโรงเรียน เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับกําหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ระยะ ๓ ป (ปการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ) ซึ่งสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนได ดังนี้
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย
๑. ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural factors: S)
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯเปนโรงเรียนเอกชนขนาดใหญพิเศษที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดลพบุรี เนื่องดวยการบริหารงานของโรงเรียนเปนไปตามแนว ที่มุงเนนให
นักเรียนโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯเปนผูมีคุณลักษณะของผูมีวินัย หมายถึง เปนผูมีความรูทาง
วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะเปนเด็กดีมีวินัย ๖ ประการ คือ มีระเบียบแถว การตรงตอ
เวลา มีสัมมาคารวะ ความสะอาด การแตงกายถูกตองเรีย บรอย และมีมารยาทในที่ประชุ ม ตามแนว
ปรัชญาของหลวงพอพระพุทธวรญาณ ผูกอตั้งโรงเรียนโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ผูปกครอง
สวนใหญมีแนวคิดที่สอดคลองกับแนวนโยบายและจุดเนนของโรงเรียนจึงไดนําบุตรหลานเขามาศึกษาเปน
จํานวนมากทุกปการศึกษา
สถานที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยูในชุมชนที่เปนแหลงเรียนรูใหแกนักเรียน มีสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตรของชาติหลายแหง ทิศเหนือติดวังนารายณราชนิเวศ ทิศใตติดแหงชุมชน ทิศ
ตะวั นออกติด ติด วั ด พระศรีมหาธาตุ และสถานีรถไฟจั งหวั ด ลพบุ รี ทิศตะวั นตกติด วั ด กวิศรารามราช
วรวิหาร วัดเชิงทา ชุมชนแหลงวัฒนธรรมตาง ๆ เปนตน ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีไทยจากแหลงเรียนรูที่เปนสถานที่จริงในชุมชน รวมทั้งมีปราชญชาวบาน หรือ ภูมิปญญาทองถิ่น
ในชุมชนมาเปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียนอยางสม่ําเสมออีกดวย โรงเรียนมีความสัมพันธกับชุมชนดี
โดยใหความชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน เชน ชุมชนมีบทบาท และมีสวนรวมในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการของโรงเรียน เชน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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และงานวิชาการ คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ และ
สมาคมศิษยกวิศย-วินิตศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนยังไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน ใหความอนุเคราะหบุคลากรจากสถานศึกษา หนวยราชการ และเอกชน มาเปนวิทยากร
ทางดานวิชาการและกิจกรรมชุมนุมใหแกครูและนักเรียน เปนตน
๒. ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological factors: T)
ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันอยางมากที่สุด โดยเฉพาะใน
ดานการศึกษาหาความรูและการประกอบอาชีพ สงผลใหโรงเรียนมีการระดมทุนเพื่อการพัฒนาดานสื่อ
และเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูของนักเรียนและการบริหารจัดการของโรงเรียน
ทําใหนักเรียนมีโลกทัศนและประสบการณที่กวางขวางทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีทักษะ
ในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รวมทั้งทําใหการบริหารจัดการของโรงเรียนเปนระบบทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ
๓. ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic factors : E)
โดยภาพรวมของผูปกครองสวนใหญของโรงเรียน มีอาชีพที่มั่นคง หลากหลาย
เพราะมีทรัพยากรที่สมบูรณทางการเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว มีรายไดเพียงพอสงบุตร
หลานเขาเรียนโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความตระหนักถึงคุณคาของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงทําใหมี
ศักยภาพและบทบาทที่สําคัญในการเพิ่มศักยภาพดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถดานอื่น
ของนักเรียน
ผูปกครองสวนใหญมีเจตคติที่ดีตอโรงเรียนและใหความไววางใจในประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน จึงมีความเขาใจแนวนโยบายการบริหารโรงเรียน และใหความรวมมือสนับสนุน
โรงเรียนในการอบรมดูแลนักเรียนและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนโดยตลอด
๔. ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors : P)
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ จั ดการบริหารการศึกษาสนองตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช
๒๕๕๐ สงผลใหโรงเรียนตองมีการพัฒนาผูเรียน ครูและระบบการบริหารอยางตอเนื่อง ไดแก การพัฒนา
ผูเรียนใหมีความสามารถในการเรียนรู พัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การพัฒนา
บุคลากรครูใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลรอยเปอรเซ็นต และการเมืองทองถิ่นใหการสนับสนุนดานการศึกษาแกสถานศึกษา
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ นอกจากนี้มีการจัดการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนภายในและภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพภายนอก
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ประกอบดวย
๑. ดานโครงสรางและนโยบายของโรงเรียน (Structure and Policy: S๑)
โรงเรียนมีโครงสรางชัดเจน ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ และผูอํานวยการเปนบุคคล
ทานเดียวกัน และนโยบายที่เหมาะสม ชัดเจนกับสถานภาพของโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
สวนใหญเปนศิษยเกา มีจุดมุงหมายอุดมการณ และปณิธานในทิศทางเดียวกัน มีการกระจายอํานาจใน
การบริหารและการจัดการศึกษาใหบุคลากรทุกฝายไดมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน มีการกําหนดระบบงานที่ชัดเจนตามบทบาทหนาที่ทําใหการปฏิบัติเปนไปตาม
ขั้นตอนสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการดําเนินการ ไดแก สํารวจความคิดเห็น
และความตองการของผูเกี่ยวของแลวนํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดเปนวิสัยทัศนและเปาหมายในการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทุกฝายมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การ
ดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ที่มีความสอดคลองตอบสนองเปาประสงคของแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน การดําเนินการที่สําคัญและเปนเลิศของโรงเรียน
คือการอบรมดูแลนักเรียนใหเปนผูมีวินัยที่มีความ จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และเปน
พลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ มีการสืบทอดนโยบายการปฏิบัติจากอดีตจนถึงปจจุบันซึ่ง
นับเปนเอกลักษณและเปนจุดเดนของโรงเรียน เปนความภาคภูมิใจของนักเรียนปจจุบัน ศิษยเกา
ผูปกครอง และหนวยงานที่เกี่ยวของกับโรงเรียน จนเปนสิ่งที่เกี่ยวโยงใหทุกสวนมีพลังในการรวมกันเพื่อ
พัฒนาโรงเรียน
๒. ดานการบริการและผลผลิต (Services and Products: S๒)
โรงเรียนมีหลั กสูตรการสอนหลากหลายสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูเรียน ผูปกครองและชุมชน ไดแก หลักสูตรโครงการอัจฉริยะทางวิชาการ หลักสูตรโครงการสองภาษา
หลั ก สู ตรโครงการเตรีย มความพรอ มทางวิชาการทหาร หลั ก สู ตรโครงการสงเสริมโอลิ มปก วิชาการ
โครงการเตรี ย มความรู มุ ง สู ม หาวิ ท ยาลั ย โรงเรี ย นให บ ริ ก ารนั ก เรี ย นจั ด บริ ก ารแหล ง เรี ย นรู จั ด
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 เวปไซตของโรงเรียน หนังสือไหวครู รายงานประจําป ฯลฯ ทําใหเกิดความเขาใจดี
ตอกันระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและชุมชน
๓. ดานบุคลากร (Man: M๑)
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯมีจํานวนครูเพียงพอ ทุกคนปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพมีความสามารถในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณและกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญตามมาตรฐานวิชาชีพ ทุกคนยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพรอมที่จะพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง สามารถใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติหนาที่ โรงเรียนมีการพัฒนา
บุคลากรที่มีการจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดรับการอบรม ศึกษาดูงาน จัดทํา
ผลงานทางวิชาการ และพัฒนาการทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สงผลใหครูของโรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯมีความเปนเลิศในดานความรูความสามารถในการสอน และเปนครู
ที่มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔. ดานการเงิน (Money: M๒) โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯเปนโรงเรียน
เอกชนขนาดใหญที่มีความสามารถในการระดมทุนและการบริหารทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา มีการ
บริหารงบประมาณที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการวางแผนบริหารการใชงบประมาณตาม
ขั้นตอนตามแผนปฏิบัติการของแตละฝาย นอกจากนี้มีงบประมาณอุดหนุนเพียงพอเพื่อการดําเนินงานตาม
โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน โรงเรียนใหความสําคัญอยางยิ่งตอการสนับสนุนสื่อ วัสดุ
อุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมเสริมตาง ๆ และมีการวางระบบในการจัดซื้อ
จัดจางที่มีประสิทธิภาพ
๕. ดานวัสดุอุปกรณ (Materials: M๓) โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม วัสดุ
ครุภัณฑ อุปกรณที่ทันสมัย และมีความเพียงพอตอความตองการ มีหนวยงานผลิตสื่อการจัดการเรียนรู
และสนับสนุนใหครูจัดซื้อวัสดุอุปกรณตามความเหมาะสม มีการวางแผนการจัดเก็บที่เปนระบบ ทําให
สามารถใชงานไดทนนานอยางคุมคานอกจากนี้โรงเรียนมีการดูแลบํารุงรักษา อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ และ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหเพียงพอและอยูในสภาพใชการไดดีอยูเสมอสงผลให
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป

วิเคราะห SWOT โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
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