
   

โครงร่างองคก์ร 
(Organizational Profile) 

 
1.  ลักษณะขององคก์ร (Organizational Description)  

โรงเรียนโคง้ไผ่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร ตัง้ขึน้ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2519 ตัง้อยู่ท่ี 163 หมู่ 1 ต  าบลโคง้ไผ่   อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก าแพงเพชร โทร 0-5574-1568 E-mail : khongphaiwittaya@gmail.com  เวปไซต ์: www.kpw.ac.th จดั
การศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปัจจุบนัมีนักเรียนจ านวน 630 คน ครูและบุคลากร
จ านวน 43 คน มีนายไพโรจน ์วชิรินทราวฒัน ์เป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน จัดแบ่งการบริหารงานเป็น 4 กลุ่ม คือ 
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบรหิารทั่วไป มีคณะกรรมการบรหิาร
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานท าหน้าท่ีก ากับดูแลการบริหารให้เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงศกึษาธิการ มีชมรมผูป้กครอง ศิษยเ์ก่าและครูโรงเรียนโคง้ไผ่วิทยาใหก้ารสนบัสนนุการจดักิจกรรมตา่งๆ
ของโรงเรียน 
 ก. ลักษณะและสภาพแวดล้อมขององคก์ร (Organization on Environment) 
  (1) หลักสูตร (Product Offerings) 
   โรงเรียนโคง้ไผ่วิทยาจัดการเรียนการสอนโดยใชห้ลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถ่ิน มีการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2559 โดยการจัดสาระการเรียนรูม้าตรฐานสากล ไดแ้ก่ รายวิชาเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน้และระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ดงันี ้

       1. รายวิชาการศกึษาคน้ควา้และการสรา้งองคค์วามรู ้(Research and Knowledge Formation): 
  IS1 
       2. รายวิชาการส่ือสารและการน าเสนอ (Communication and presentation) : IS2 
        3. รายวิชาการน าองคค์วามรูไ้ปใชบ้ริการสงัคม (Social Service Activity) : IS3  
         การเตรียมความพรอ้มและการน าโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนได้จัดท า
แผนงาน โครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตัง้แต่ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้มา ในปี
การศกึษา 2561 โรงเรียนไดเ้ริ่มจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารโดยจา้งวิทยากรตา่งชาต ิเพ่ือให้
นักเรียนมีโอกาสและมีทักษะในการใชภ้าษาอังกฤษในการส่ือสาร จัดท าหลักสูตรบูรณาการหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษาคณุธรรมในทกุกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ละกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทกุระดบัชัน้  มี
การประเมินการใชห้ลกัสตูรทกุปีการศกึษา มีแผนงานโครงการกิจกรรม ในการพฒันาหลกัสตูรและการพฒันางาน
วิชาการของโรงเรียนเพ่ือสง่เสรมิและพฒันานกัเรียนดา้นการเรียนรู ้
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 (2) วิสัยทัศน ์พันธกิจ และค่านิยม (VISION, MISSION and VALUES) 
วิสัยทัศน ์(Vision) โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยา มุง่พฒันาผูเ้รียนใหมี้คณุธรรมน าความรู ้ผลิตงานอย่างสรา้งสรรค ์
    บนพืน้ฐานหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ (Mission) 1. พฒันาผูเ้รียนใหมี้คณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานเทียบเคียง   

มาตรฐานสากล 

2. สง่เสรมิและพฒันาผูเ้รียนใหมี้คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. สง่เสรมิผูเ้รียนใหมี้คณุธรรม จรยิธรรม 
4. สง่เสรมิการจดักระบวนการเรียนรูโ้ดยใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
5. พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาใหมี้สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. สง่เสรมิการบรหิารจดัการดว้ยระบบคณุภาพโดยการมีสว่นรว่มจากทกุภาคส่วน 

อัตลักษณข์องสถานศึกษา สขุนิสยัดี มีมารยาทงาม 
เอกลักษณข์องสถานศึกษา ความรูคู้ค่ณุธรรม 

ปรัชญาของโรงเรียน สิกฺเขน ชายเต  ปัญญา  หมายถึง ความรูเ้กิดแตก่ารศกึษา 
คตพิจน ์ เรียนดี   กีฬาเดน่  เนน้คณุธรรม น าความเป็นไทย กา้วไกลสูส่ากล 
ค่านิยม ผูบ้รหิารน าองคก์รอยา่งมีวิสยัทศัน ์นกัเรียนมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม สรา้งสรรคน์วตักรรม มุง่เนน้
ความส าเรจ็สู่ความเป็นเลิศ 
สมรรถนะหลักของโรงเรียน 1. ผูบ้รหิารมีความสามารถในการบรหิารแบบมีสว่นรว่มจากทกุภาคส่วน 
            2. ครูและบคุลากรทางการศกึษามีความสามารถในการจดัการเรียนรูอ้ยา่ง 
    สรา้งสรรคแ์ละพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
            3. ผูเ้รียนมีความสามารถในการผลิตงานอยา่งสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานหลกัปรชัญา
    ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile) 
ตารางที ่1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

ประเภท
บุคลากร 

อันดับ รวม วุฒกิารศึกษา รวม จ านวน
ครู/ขาด ครู

ผูช้ว่ย 

คศ.1 คศ.

2 

คศ.3 ต ่า ป.

ตรี 

ป.

โท 

ป.

เอก 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ   

ฝ่ายบรหิาร       1         1  1 -1 

ภาษาไทย  1  1    2 4    4     4 -1 



   

 
ตารางที ่1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ 
ประจ าปีการศึกษา 2564(ต่อ) 

ประเภท
บุคลากร 

อันดับ รวม วุฒกิารศึกษา รวม จ านวน
ครู/ขาด ครู

ผูช้ว่ย 

คศ.1 คศ.

2 

คศ.3 ต ่า ป.

ตรี 

ป.

โท 

ป.

เอก 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ   

คณิตศาสตร ์   1 1  1  2 5   1 2  2   5 -1 

สงัคมศกึษา   1   2 1 1 5   2 1  2   5 -1 

วิทยาศาสตร ์     1 1 3 6 11   3 5 1 2   11 -1 
ภาษาตา่งประเทศ        3 3    2  1   3 0 

ศลิปศกึษา 1     1   2   1 1     2 0 

สขุศกึษาฯ   1  1    2   1  1    2 0 

การงานอาชีพฯ     2   2 4   2 2     4 0 

รวมขา้ราชการ

ครู 

1  3 3 4 5 4 15 35         35 35 

พนกังาน

ราชการ 

        1   1      1 1 

ลกูจา้งประจ า         4          4 

วิทยากร

ชาวตา่งชาติ 

        0          0 

เจา้หนา้ท่ี

ส านกังาน 

        0          0 

บรรณารกัษ ์         0          0 

ยาม         1          1 

พนกังานท า

ความสะอาด 

        1          1 

รวมท้ังสิน้         42          42 

  จากขอ้มลูดงักลา่ว แสดงใหเ้ห็นถึงสมรรถนะดา้นครูและบคุลากรทางการศกึษาในการจดั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในดา้นการใหบ้รกิารสิทธิประโยชนท่ี์ก าหนดโรงเรียนไดป้ฏิบตัิตามกฎระเบียบอยา่งมี
ประสิทธิภาพและการใหบ้รกิารสวสัดิการเพิ่มท่ีชว่ยสง่เสริมการท างานของครูและบคุลากรทางการศกึษา อาทิ จดั



   

ใหมี้หอ้งส านกังาน บรกิารน า้ด่ืมน า้ใช ้รา้นสวสัดกิาร โรงอาหาร อินเทอรเ์น็ต วิทยส่ืุอสาร ยานพาหนะ หอ้งสมุด 
กองทนุฯ มีการสรา้งขวญัก าลงัใจแก่บคุลากรและครอบครวัในโอกาสตา่งๆ การท าประกนัชีวิตและอบุตัเิหตุ การ
บรกิารดา้นสขุภาพและความปลอดภยั จดัเวรยามรกัษาการณภ์ายในบรเิวณโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง ทัง้ในวนั
ราชการและวนัหยดุราชการ จดัใหมี้หอ้งพยาบาล เจา้หนา้ท่ีพยาบาล มีเวชภณัฑจ์ าเป็นเบือ้งตน้และมีบรกิารตรวจ
สขุภาพประจ าปี เป็นตน้ 

 (4) สินทรัพย ์(Assets)  
 โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยา มีสินทรพัยด์งันี ้ดา้นอาคารสถานท่ี โรงเรียนมีท่ีดนิ จ านวน 36 ไร1่ งาน 66 

ตารางวา มีอาคารเรียน 4 หลงั อาคารประกอบ 2 หนว่ย หอ้งเรียนสามารถใหบ้รกิารการจดัการเรียนการสอนอยา่ง
เพียงพอและมีคณุภาพ  สนามกีฬา และแหลง่เรียนรูต้า่งๆ ท่ีจดัเป็นศนูยส์ง่เสรมิการเรียนรูท่ี้ส  าคญัดงักล่าวมาแลว้
ขา้งตน้  ดา้นส่ืออปุกรณก์ารเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบดว้ย เครื่องฉายภาพเสมือนจรงิ 
เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องฉายโปรเจคเตอร ์กระดานอจัฉริยะ เป็นตน้ ดา้นส่ือเทคโนโลยีประกอบดว้ย คอมพิวเตอร  ์
สนบัสนนุการปฏิบตังิานของครูและบคุลากร 10 ชดุ (เฉล่ีย 1 เครื่อง : 4.4 คน) หอ้งเรียนคอมพิวเตอร ์1 หอ้ง ซึ่งมี
คอมพิวเตอรเ์พ่ือจดัการเรียนการสอน 40 ชดุ มีระบบสญัญาณอินเทอรเ์น็ตไร ้สาย (WIFI) และระบบเครือขา่ย
เฉพาะบรเิวณ (LAN) ครอบคลมุทัง้โรงเรียน  

 (5) กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirements)  
 โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยาเป็นสว่นราชการในบงัคบับญัชาของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 41 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ มีสถานะเป็นนิตบิคุคล
ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธิการ ดงันัน้ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศของ
กระทรวงศกึษาธิการ จงึเป็นสิ่งท่ีโรงเรียนโคง้ไผว่ิทยาถือปฎิบตัริวมทัง้ 5 พระราชบญัญตัทิางการศกึษาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เชน่ ในส่วนการบรหิารงานบคุคล กฎ กคศ. ท่ีออกโดยส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เป็นขอ้บงัคบัท่ีโรงเรียนใหค้รูและบคุลากรทางการศกึษาถือปฏิบตัิ การ
ใหบ้รกิารดา้นหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนไดย้ึดหลกัการและวิธีการจดัการศกึษาของหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ยดึระเบียบของกระทรวงศกึษาธิการ เป็นกรอบการจดัท าหลกัสตูรของโรงเรียนทัง้
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ส าหรบัการบรกิารอ่ืนๆ ท่ีสนบัสนนุใหน้กัเรียนเกิดการ
เรียนรูอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดย้ึดถือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั อาทิ กฏกระทรวงวา่ดว้ยระบบ
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ.2553 ระเบียบกระทรวงศกึษาว่าดว้ยการบรหิารขอ้มลู
สารสนเทศดา้นการศกึษา พ.ศ.2554 พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์พ.ศ.2550    
กฎระเบียบว่าดว้ยการเงินและพสัด ุระเบียบกระทรวงศกึษาธิการว่าดว้ยการพานกัเรียนและนกัศกึษาไปนอก
สถานศกึษา พ.ศ.2548  ในส่วนของสภาพแวดลอ้มสขุอนามยัยดึถือกฏระเบียบเก่ียวกบัสาธารณสขุและความ
ปลอดภยัในสถานศกึษา ในสว่นของจรยิธรรมโรงเรียนไดใ้หค้รูและบคุลากรยึดจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นสิ่งส  าคญัท่ี
ตอ้งถือปฏิบตัิ 

 
 



   

 ข. ลักษณะองคก์ร : ความสัมพันธร์ะดับองคก์ร(Organizational Relationships) 
   (1) โครงสร้างขององคก์ร (Organizational Structure) 
  โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยาไดอ้อกแบบโครงสรา้งขององคก์รโดยค านงึถึงภารกิจหลกัในการจดั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน(สพฐ.) และค านงึถึงภาระงานของโรงเรียน
มาตรฐานสากล รวมทัง้ไดส้อดคลอ้งกบัการจดัการศกึษาตามเกณฑร์างวลัคณุภาพ ดงัไดแ้สดงตามแผนภาพ
โครงสรา้งการบริหาร จากแผนภาพดงักลา่วโรงเรียนไดแ้บง่กลุม่ภาระงานท่ีส าคญัเป็น 4 กลุม่บรหิารงาน ไดแ้ก่ 
กลุม่บรหิารวิชาการ กลุม่บริหารงบประมาณ กลุม่บรหิารงานบคุคล และกลุม่บรหิารทั่วไป  มีครูผูร้บัผิดชอบ       
ในแตล่ะกลุม่บรหิารงาน โรงเรียนไดก้ าหนดหนว่ยงานท่ีท าหนา้ท่ีเป็นกลุม่งานท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีและความ
รบัผิดชอบตามท่ีก าหนดไวใ้นคูมื่อการปฏิบตังิานเป็นการสนบัสนนุการท างานในแตล่ะกลุม่บรหิาร การรายงานตอ่
คณะกรรมการสถานศกึษา โดยการจดัประชมุภาคเรียนละ 2 ครัง้หรือหากมีวาระการประชมุตามวาระพิเศษ อาจมี
การประชมุมากกวา่ 2 ครัง้ คณะกรรมการก ากบัดแูลองคก์ร ผูน้  าระดบัสงูมีการรายงานตอ่หนว่ยงานตน้สงักดัโดย
การจดัท าแบบประเมินตนเองในแตล่ะปี 
  (2) นักเรียนและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (STUDENTS and STAKEHOLDERS) 
  โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้และระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย จดักิจกรรมการเรียนการสอนตามศกัยภาพนกัเรียน มีการจดักลุม่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย ตามความรูแ้ละความสามารถของนกัเรียน โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่เรียนท่ี 1 แผนการเรียน
วิทย-์คณิต และกลุม่เรียนท่ี 2 แผนการเรียนศลิป์ทั่วไป 
ตารางท่ี 2 แสดงความตอ้งการและความคาดหวงัของกลุ่มนกัเรียน 
กลุม่นกัเรียน ความตอ้งการและความคาดหวงั บรกิาร 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 1-6 

จบหลกัสตูรท่ีโรงเรียนก าหนดตาม
เวลา โดยมีคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ทกัษะชีวิตและอยูใ่นสงัคม
อยา่งมีความสขุ 

-โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
-พฒันาขา้ราชการครูใหมี้ความสามารถในการ
ปฏิบตังิานเป็นครูมืออาชีพ 
-พฒันาระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 

 
ตารางท่ี 3 แสดงความตอ้งการและความคาดหวงัของกลุ่มผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

กลุ่มนักเรียน ความต้องการและความคาดหวัง บริการ 
ผูป้กครอง จบหลกัสตูรท่ีโรงเรียนก าหนดตามเวลา 

และศกึษาตอ่ในระดบัชัน้อดุมศกึษาหรือ
สายอาชีพ 

ดแูลชว่ยเหลือใหค้  าปรกึษาตลอดจนรว่มมือกบั
ผูป้กครองเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหป้ระสบผลส าเรจ็
ตามความคาดหวงั 

ชมุชน อ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมตา่งๆ การมีสว่นรว่มในการให้
ความรูแ้ละพฒันาชมุชน 
 

อนเุคราะหส์ถานท่ีและบคุลากรในการท า
กิจกรรมตา่งๆ 



   

กลุ่มนักเรียน ความต้องการและความคาดหวัง บริการ 
หนว่ยงานภาครฐั
และเอกชน 

อ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมตา่งๆ การมีสว่นรว่มในการให้
ความรู ้

อนเุคราะหส์ถานท่ีและบคุลากรในการท า
กิจกรรมตา่งๆ 

เขตพืน้ท่ีการศกึษา อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน
ดา้นการศกึษา 

ด าเนินกิจกรรมเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา
และรายงานผลไปยงัเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

สถาบนัการศกึษา อ านวยความสะดวกในการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพและประชาสมัพนัธ์
การแนะแนวการศกึษาตอ่ 

อนเุคราะหส์ถานท่ีในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและประชาสมัพนัธก์ารแนะแนว
การศกึษาตอ่ 

  (3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (Suppliers and PARTNERS)  
  โรงเรียนโคง้ไผวิ่ทยา มุง่จดัการศกึษาใหบ้รรลเุปา้หมายส าคญั คือ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทาง
การศกึษาตามความคาดหวงัของหลกัสตูรฯ และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียโดยอาศยัความรว่มมือจากผูส้ง่มอบ พนัธมิตร
และผูใ้หค้วามรว่มมือ ดงันี ้
   ผู้ส่งมอบ โรงเรียนไดพ้ิจารณาคดัเลือกองคก์รท่ีมีความสามารถเฉพาะมาสนบัสนนุ 
ชว่ยเหลือใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ บรษิัท บางกอกซอรฟ์แวร ์จ ากดั ในดา้น     
การใหเ้ชา่คอมพิวเตอรส์  าหรบัจดัการเรียนการสอนและการสืบคน้ขอ้มลูของนกัเรียน บรษิัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
ไดท้  าขอ้ตกลงท่ีจะรว่มมือกบัโรงเรียนในดา้นการใหเ้ชา่สญัญาณอินเทอรเ์น็ต รา้นศภุษรเครื่องเขียน ในดา้นการ
จดัหาวสัดแุละอปุกรณท่ี์เอือ้ตอ่การจดัการเรียนการสอน โดยมีคณะกรรมการฯ ท่ีโรงเรียนแตง่ตัง้ขึน้ท าหนา้ท่ีก ากบั 
ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตัิตามขอ้ตกลงของผูส้ง่มอบและรายงานผลทกุภาคเรียน 
   พันธมิตร โรงเรียนไดจ้ดัท าขอ้ตกลงความรว่มมือกบัองคก์รการศกึษาเพ่ือการ
แลกเปล่ียนเรียนรู ้และความรว่มมือในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา พนัธมิตร ไดแ้ก่ โรงเรียนในกลุม่สห
วิทยาเขตแสนตอ ตกลงความรว่มมือดา้นการพฒันาระบบบรหิารและวิชาการ 
   ผู้ให้ความร่วมมือ โรงเรียนมีองคก์รท่ีใหก้ารสนบัสนนุชว่ยเหลือโรงเรียนเป็นหลกัท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ ชมรมผูป้กครองโรงเรียนโคง้ไผว่ิทยา ชมรมศษิยเ์ก่าโคง้ไผว่ิทยา องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคง้ไผ ่
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัหามแห โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลโคง้ไผ่ สถานีต ารวจภธูรขาณวุรลกัษบรุี 
ศนูยก์ารเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอขาณุวรลกัษบรุี จงัหวดัก าแพงเพชร วดัโคง้ไผส่ภาพร เป็นตน้  
 ขอ้ก าหนดท่ีส าคญัของหว่งโซอ่ปุทานของโรงเรียนโคง้ไผว่ิทยาคือ การคดัเลือกผูส้ง่มอบท่ีมีคณุภาพและ
ตอบสนองความจ าเป็นตอ่การปฏิบตักิารของโรงเรียนดงัปรากฏในหมวดท่ี 6 
2. สภาวการณข์ององคก์ร(Organizational Situation)  
 ก. สภาพแวดล้อมการแข่งขัน (Competitive Environment)  

 (1) ล าดับในการแข่งขัน (Competitive Position) 
 โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยามีล าดบัการแขง่ขนัในประเภทตา่งๆดงันี ้



   

 1. ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของสถาบนัทดสอบทาง
การศกึษาแหง่ชาต ิในกลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตรใ์นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีคะแนนท่ีสงูกว่าโรงเรียน
ปางศลิาทองศกึษาและคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 

 2. กิจกรรมแขง่ขนัศลิปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 41 ท่ีมีรอ้ย
ละของการไดร้บัเหรียญรางวลัท่ีสงูกวา่โรงเรียนปางศลิาทองศกึษา 

 3. ระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน ท่ีมีระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียท่ีสงู
กวา่โรงเรียนปางศลิาทองศกึษา 

 4. การเขา้ถึงแหลง่เรียนรูข้องนกัเรียนและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย ท่ีมีระดบัความพงึพอใจสงูกวา่
โรงเรียนปางศลิาทองศกึษา 

  
  (2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes) 
  โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยา มีการเปล่ียนแปลงดา้นสมรรถนะในการพฒันาการเรียนการสอน เน่ืองจากมี
ครูเกษียณอายรุาชการในแตล่ะปี จงึท าใหโ้รงเรียนมีการจดัอตัราก าลงัทดแทนเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน รวมไป
ถึงการพฒันานกัเรียนใหส้  าเรจ็ตามความคาดหวงั 
  จากบคุลากรท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั เป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถ พฒันาตนเองเสมอ สง่ผลใหไ้ดร้บั
รางวลัตา่งๆ น าความรูค้วามเช่ียวชาญในดา้นตา่งๆมาพฒันาผูเ้รียนอยา่งเตม็ท่ี  
  (3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ (Comparative Data) 
  โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยาน าขอ้มลูมาพิจารณาเปรียบเทียบล าดบัในการแข่งขนัดงันี ้ 
ตารางท่ี 4 แสดงแหลง่ขอ้มลูเชิงเปรียบเทียบ 

ขอ้มลู แหลง่ท่ีมา 
1.ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน 
(O-NET) 

สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ 

2.กิจกรรมแขง่ขนัศลิปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 41 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 41 

3. ระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน -โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยา 
-โรงเรียนปางศลิาทองศกึษา 

4. การเขา้ถึงแหลง่เรียนรูข้องนกัเรียนและผูมี้สว่นได้
สว่นเสีย 

-โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยา 
-โรงเรียนปางศลิาทองศกึษา 

 
 ข. บริบทเชิงกลยุทธ ์(Strategic Context) 
  ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ 
  ระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีสงูขึน้กวา่เดมิและผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้
พืน้ฐาน (O-NET) ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 สงูขึน้ 



   

  ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
  1. ผูบ้รหิารมีความสามารถในการบรหิารแบบมีสว่นรว่มจากทกุภาคสว่น 
  2. โรงเรียนมีการสง่เสรมิครูและบคุลากรใหพ้ฒันาตนเองเสมอ รวมไปถึงมีแหลง่เรียนรูท่ี้เอือ้ตอ่
  การเรียนรู ้
 ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน (Performance Improvement System)  
 โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยาไดใ้ชร้ะบบการบรหิารจดัการคณุภาพ 2 ระบบ คือระบบงานประจ าตามโครงสรา้ง
การบริหาร ท่ีมีบทบาท หนา้ท่ี ความรบัผิดชอบและมาตรฐานการปฏิบตังิานเป็นกรอบในการก ากบัและปรบัปรุง
ผลการด าเนินการและการด าเนินงานตามแผนกลยทุธภ์ายใตแ้ผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยาระยะ 4 ปี(2559-2562)และแผนปฏิบตักิารประจ าปี   โดยมีเปา้หมายส าคญัคือ มาตรฐานการ
จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน ท่ีมีตวัชีว้ดัและคา่เปา้หมาย เป็นตวัก าหนดความส าเรจ็ของผลการด าเนินการ  

การด าเนินการเพ่ือความส าเรจ็ตามมาตรฐานการปฏิบตังิานของหน่วยงานและมาตรฐานการจดั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนโคง้ไผว่ิทยา ไดใ้ชร้ะบบการปรบัปรุงผลการด าเนินการ ดงันี ้
 1) ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีใชท้บทวน ก ากบั และประเมินคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกเป็น
เครื่องมือในการปรบัปรุงผลการด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง  
 2) ระบบการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิน ามาใชใ้นการ
ปรบัปรุงคณุภาพการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู ้ 
 3) ระบบการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน และการด าเนินกิจกรรม/ โครงการ/
แผนงาน ตามแผนปฏิบตักิารประจ าปี และการพฒันาคณุภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนโคง้ไผว่ิทยา โดยใช ้
ACPIM-Model หมายถึง ระบบการบรหิารจดัการโดยใชเ้ทคนิคการบรหิารสถานศกึษาแบบรว่มคิดรว่มท าโดย
มุง่เนน้วิชาการ คณุธรรมและจรยิธรรม โดย ACPIM-Model ยอ่มาจาก 

A-Awareness การสรา้งความตระหนกั หมายถึง การสรา้งความเขา้ใจใหก้บับคุลากรทัง้ภายนอกและ
ภายในสถานศกึษาเก่ียวกบัความส าคญั ความจ าเป็น ประโยชนแ์ละคณุคา่ของการด าเนินงาน/กิจกรรมตา่งๆท่ี
สง่ผลตอ่นกัเรียน สถานศกึษาและชมุชนทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

C-Cooperation การสรา้งความรว่มมือ หมายถึง การมีสว่นรว่มของบคุลากรทกุฝ่ายในการด าเนินงาน
ตา่งๆของโรงเรียน 

P-Public mind การมีจิตสาธารณะ หมายถึง การสง่เสรมิใหน้กัเรียนมีส่วนรว่มในการท าประโยชนต์อ่
โรงเรียนและชมุชน  

I-Integration การจดัการสอนแบบบรูณาการ หมายถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีมุง่เนน้วิชาการและสิอด
แทรกคณุธรรม จรยิธรรมใหก้บันกัเรียนทัง้ภายนอกและภายในหอ้งเรียน 

M-Moral support การสรา้งขวญัและก าลงัใจ หมายถึง การติดตามการด าเนินงานตา่งๆ พรอ้มทัง้ให้
ค  าปรกึษา แนะน าช่วยเหลืออยา่งกลัยาณมิตร เพ่ือสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท าหนา้ท่ีของครู นกัเรียน และผูมี้
สว่นเก่ียวขอ้ง 
 


