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ส่ วนที่ 2
การวิเคราะห์ องค์กร SWOT Analysis
โรงเรียนวัดเสด็จ
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
โรงเรี ยนวัดเสด็จได้จดั ทา SWOT Analysis โดยใช้ประเด็นการวิเคราะห์ภายนอกที่เรี ยกว่า
C – PEST ส่วนการวิเคราะห์ภายในใช้หลัก 7Ss ( McKinsey ) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ปัจจัยภายใน( Internal Environment ) ใช้หลัก 7Ss คือ
1. ยุทธศาสตร์ (Strategy)
2. โครงสร้างองค์การบริ หารงานของสถานศึกษา(Structure)
3. ระบบองค์การ (System)
4. ทักษะของบุคลากร(Skill)
5. คุณค่าร่ วมในองค์การ (Shared Values)
6. บุคลากร(Staff)
7. รู ปแบบการนาองค์การ(Style)
ปัจจัยภายนอก ( External Environment ) ใช้หลัก C – PEST คือ
1. ลูกค้า (Customer)
2. สถานการณ์ทางการเมือง(Political)
3. สภาพเศรษฐกิจ (Economic)
4. สภาพแวดล้อม (Environment)
5. สภาพสังคม(Social)
6. เทคโนโลยี(Technological)
ผลการวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis ของโรงเรี ยนวัดเสด็จมีดงั นี้
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ปัจจัยภายใน ( Internal Environment )
1. ยุทธศาสตร์ (Strategy)
จุดแข็ง ( Strength )
สถานศึกษามีการกาหนดวิสยั ทัศน์ยทุ ธศาสตร์และ
เป้ าหมายที่ชดั เจนและสอดคล้องกับแนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ

จุดอ่อน ( Weakness )
1.มีแผนยุทธศาสตร์แต่ปฏิบตั ิได้ไม่ครบ
2.ขาดการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
3.การทายุทธศาสตร์ไม่มกี ารทบทวน
SWOT ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. โครงสร้ างองค์การบริหารงานของสถานศึกษา(Structure)
จุดแข็ง ( Strength )
จุดอ่อน ( Weakness )
1.สถานศึกษามีโครงสร้างองค์การบริ หารงานชัดเจน 1.ภาระงานมีหลายหน้าที่ทาให้ขาดความชัดเจนใน
2.มีค่มู ือการบริ หารงานที่ชดั เจน
การปฏิบตั ิงาน
2.ครู ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มที่
3.ขาดการนิเทศติดตามงานไม่สม่าเสมอ
3. ระบบองค์การ (System)
จุดแข็ง ( Strength )
จุดอ่อน ( Weakness )
1.สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการ
1.ขาดการนาระเบียบไปใช้อย่างเต็มรู ปแบบ
ปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
2.การใช้ระบบICT ยังไม่เป็ นไปอย่างเต็มศักยภาพ
2.โรงเรี ยนมีการใช้ระบบICT เข้ามาใช้ในการ
3.อุปกรณ์ดา้ น ICT ไม่เพียงพอกับครู และนักเรี ยน
ปฏิบตั ิงานและการติดต่อสื่อสาร
3.ความร่ วมมือของบุคลากรเข้มแข็ง
4.โรงเรี ยนมีการประสานกับหน่วยงานอื่นในการ
พัฒนาโรงเรี ยน
4. ทักษะของบุคลากร(Skill)
จุดแข็ง ( Strength )
จุดอ่อน ( Weakness )
1.บุคลากรมีประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนการ
1.บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความชานาญด้าน ICT
สอน
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ปัจจัยภายใน ( Internal Environment )
5. คุณค่าร่ วมในองค์การ (Shared Values)
จุดแข็ง ( Strength )
1.ครู มีจิตสานึกในความเป็ นครู ปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่
ต้องอาศัยคาสัง่
6. บุคลากร(Staff)
จุดแข็ง ( Strength )
1.มีการทางานเป็ นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2.มีความสามัคคีในหมู่คณะ

7. รูปแบบการนาองค์การ(Style)
จุดแข็ง ( Strength )
1.ผูบ้ ริ หารเป็ นผูน้ าในการทางาน
2.ผูบ้ ริ หารเป็ นแบบอย่างที่ดีในการทางาน
3.ผูบ้ ริ หารมอบหมายงานบุคลากรตามความถนัด

จุดอ่อน ( Weakness )
1.ครู ปฏิบตั ิหน้าที่ไม่เต็มตามศักยภาพเนื่องจากขาด
ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
จุดอ่อน ( Weakness )
1.บุคลากรส่วนหนึ่งขาดประสบการณ์ในการเรี ยน
การสอนเนื่ องจากอายุงานน้อยและขาดความมัน่ คง
ในการทางาน
2.การกระจายงานไม่เท่าเทียมกัน
จุดอ่อน ( Weakness )
1.งบประมาณในการดาเนินงานไม่เพียงพอ
2.ผูบ้ ริ หารไม่สามารถติดตามงานได้อย่างต่อเนื่อง
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ปัจจัยภายนอก ( External Environment )
1. ลูกค้า (Customer)
โอกาส ( Opportunity )
1.โรงเรี ยนมีเขตบริ การหลายหมู่บา้ น จานวน
นักเรี ยนมีมาก
2.ผูป้ กครองให้ความสาคัญและให้ความร่ วมมือเป็ น
อย่างดี
3.นักเรี ยนในเกณฑ์เข้าเรี ยนมีมาก
2. สถานการณ์ทางการเมือง(Political)
โอกาส ( Opportunity )
1.นโยบายต้นสังกัดมีการกาหนดแนวการปฏิบตั ิงาน
2.ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาโรงเรี ยน
เพิ่มขึ้นจากเดิม
3.องค์การบริ หารส่วนตาบลให้การสนับสนุนเป็ น
อย่างดี
3. สภาพเศรษฐกิจ (Economic)
โอกาส ( Opportunity )
1.โรงเรี ยนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน
4. สภาพแวดล้อม (Environment)
โอกาส ( Opportunity )
1.ชุมชนมีความสามัคคี ปลอดยาเสพติด
2.ชุมชนมีความรักและร่ วมอนุรักษ์ใน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น
3.มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรี ยนรู้ที่หลากหลาย

อุปสรรค ( Threats )
1.ผูป้ กครองมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรี ยนใน
เมือง

อุปสรรค ( Threats )
1.เปลี่ยนแนวนโยบายบ่อย ๆ เนื่องจากการเปลี่ยน
รัฐบาล หรื อ เปลี่ยนผูบ้ ริ หาร
2.การกระจายงบประมาณไม่ทวั่ ถึงและไม่เหมาะสม

อุปสรรค ( Threats )
1.รายได้ของชุมชน ผูป้ กครองไม่แน่นอน
ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง
อุปสรรค ( Threats )
1.มีสิ่งแวดล้อมที่มีสื่อยัว่ ยุ เช่น ร้านเกม การใช้
โทรศัพท์มือถือ ทาให้นกั เรี ยนมีความเสี่ยงในการ
ดารงชีวิตที่ดี
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ปัจจัยภายนอก ( External Environment )
5. สภาพสังคม(Social)
โอกาส ( Opportunity )
1.สภาพสังคมในชุมชนอยูอ่ ย่างสงบสุข ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน
2.ผูน้ าชุมชนมองเห็นความสาคัญ
ของการศึกษา
6. เทคโนโลยี(Technological)
โอกาส ( Opportunity )
1.โรงเรี ยนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนองค์การ
บริ หารส่วนตาบลบ้านเสด็จ หน่วยงานอื่นอย่าง
เต็มที่

อุปสรรค ( Threats )
1.มีปัญหาการหย่าร้างมาก
2.ผูป้ กครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าที่ควร
เนื่องจากต้องทางาน
3.ผูป้ กครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการ
เรี ยนการสอน
อุปสรรค ( Threats )
1.สื่อที่ได้รับไม่เพียงพอกับความต้องการของจานวน
นักเรี ยน

