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โครงร่างองค์กร
(Organizational Profile)

1. ลักษณะขององค์กร (Organizational Description)
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคม ตัง้ อยู่เลขที่ 188 ถนนปิ่ นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000 เว็บไซต์ www.kp.ac.th โทรศัพท์ 0–5571–1212 โทรสำร
0–5571–1012 สังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 41 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขัน้ พืน้ ฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment)
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคม เป็ นโรงเรียนสหศึกษำ เกิดจำกกำรรวมโรงเรียนกำแพงเพชร
“วัชรรำษฎร์วิทยำลัย” กับโรงเรียนกำแพงเพชร “นำรีวิทยำ” ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2514
เปิ ดทำกำรสอนในระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้น และระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนปลำย ตัง้ อยู่ในเขตเมืองเก่ำ
กำแพงเพชร มีพนื ้ ที่ 83 ไร่ 3 งำน 80.1 ตำรำงวำ มีนกั เรียน จำนวน 2,669 คน ปัจจุบนั มีนำยอำนวย อภิชำติตรำกูล
เป็ นผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน มีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน 147 คน
(1) หลักสูตร (Product Offerings)
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคมจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้หลักสูตรสถำนศึกษำของโรงเรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551 และดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับแนวทำงโรงเรียนมำตรฐำนสำกล จัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำตำมโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
โดยปรับปรุงคำอธิบำยรำยวิชำ จำกตัวอย่ำงคำอธิบำยรำยวิชำ ในคู่มือ แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ของสำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย และกำหนดเกณฑ์กำรวัดผล
ประเมินผลอย่ำงชัดเจน ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน เรื่อง แนวปฏิบตั ิกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล (ฉบับปรับปรุง) ประกำศ ณ วันที่ 20 มีนำคม พ.ศ. 2555
และมีกำรบูรณำกำรกับหลักสูตรอำเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) และสำระตำมนโยบำย
ของกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อให้สำมำรถเอือ้ ต่อกำรเรียนรูแ้ ละกำรพัฒนำนักเรียน โดยจัดหลักสูตรเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของท้องถิ่นในระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้น และระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนปลำย ดังนี ้
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ตารางที่ 1 หลักสูตร/แผนกำรเรียน ในระดับต่ำง ๆ
ระดับชัน้
หลักสูตร/แผนกำรเรียน
หลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคม
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551
แผนการเรียนสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษเสริมหลักสูตร
1) ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ภำษำอังกฤษ และ
วิทยำศำสตร์ (STEM)
2) ห้องเรียนพิเศษคณิตศำสตร์
3) ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ สสวท.
4) แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์
5) แผนกำรเรียนศิลป์ – คำนวณ
6) แผนกำรเรียนศิลป์ – ภำษำอังกฤษ
7) แผนกำรเรียนศิลป์ – ภำษำจีน
8) แผนกำรเรียนศิลป์ – ภำษำเกำหลี
9) แผนกำรเรียนศิลป์ – ภำษำฝรั่งเศส
10) แผนกำรเรียนศิลปะ
11) แผนกำรเรียนศิลป์ – ภำษำไทย – สังคมศึกษำ
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นอกจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรอย่ำงมีคณ
ุ ภำพแล้ว โรงเรียนมีนโยบำยให้ครูผสู้ อน
ทุกคน บูรณำกำรกิจกรรมตำมนโยบำยลงสู่กำรเรียนกำรสอนทัง้ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ ในเรื่องต่ำง ๆ อีก 6 เรื่อง
คือ สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง อำเซียน ค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร ค่ำนิยมร่วม
ของโรงเรียน (รักษ์โรงเรียน รักษ์นำ้ รักษ์โลก) และกำรใช้กระบวนกำรวิจยั เพื่อกำรแสวงหำควำมรู ้
และเพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนให้นกั เรียนสำเร็จกำรศึกษำอย่ำงมีคณ
ุ ภำพตำมหลักสูตรมีศกั ยภำพ
เป็ นพลโลก โรงเรียนมีกำรจัดบริกำรส่งเสริมกำรเรียนรูเ้ พื่อพัฒนำคุณภำพนักเรียน ดังนี ้
-กำรจัดกิจกรรมค่ำยวิชำกำร เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนได้ฝึกทักษะกำรทำงำนเป็ นทีม สร้ำงทักษะ
กำรคิด วิเครำะห์ กำรแสวงหำควำมรู ้ และสร้ำงองค์ควำมรูด้ ว้ ยตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั ผูอ้ ื่น
-กำรจัดสอนเสริมให้กบั นักเรียน เพื่อเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนวิชำกำรให้กบั นักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษำปี ที่ 3 และชัน้ มัธยมศึกษำปี ที่ 6 ในกำรสอบวัดควำมรู ค้ วำมสำมำรถทัง้ ในระดับจังหวัด ระดับเขต
และระดับประเทศ และเพื่อสอบเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ หรือในระดับที่สงู ขึน้
-กำรจัดบริกำรแหล่งเรียนรูภ้ ำยใน ภำยนอกโรงเรียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ให้มีคณ
ุ ภำพ เช่น ห้องสมุดวัชร นำรี ห้องสมุดกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ ห้องพระพุทธศำสนำ ห้องศูนย์อำเซียน
ห้องเรียนสีเขียว ห้องดนตรีไทย ห้องนำฏศิลป์ ห้องดนตรีสำกล ห้องปฏิบตั ิกำรทำงวิทยำศำสตร์ ห้องปฏิบตั ิกำร
คอมพิวเตอร์ พิพธิ ภัณฑ์ภมู ิปัญญำท้องถิ่น ลำนกีฬำ ลำนกิจกรรม อำคำรพลศึกษำ สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
สวนวรรณคดี อำคำรโรงฝึ กงำน แหล่งมรดกโลกกำแพงเพชร ศูนย์ขอ้ มูล แหล่งผลิตพระเครื่อง ฯลฯ
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-กำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ โรงเรียนจัดให้มีหอ้ งสืบค้นข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ต
ระบบกำรสื่อสำรไร้สำย (Wi – Fi) โปรแกรมสำเร็จรูปในกำรบริหำรงำนทัง้ 4 กลุ่มบริหำรงำน/กลุ่มงำน/กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู ้ โปรแกรมสำรสนเทศ Semester ระบบสำรสนเทศบริหำรงำนวิชำกำร Student 51 ระบบบริหำรจัดกำร
งำนห้องสมุด Happy Library v.7 ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่ำง ๆ เช่น Google app.
For Education, Line, Facebook เพื่อพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และควำมสะดวก รวดเร็ว
มีประสิทธิภำพและทันสมัยในกำรปฏิบตั ิงำน
-ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็ นกระบวนกำรดำเนินงำนเพื่อดูแล ช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเป็ นระบบ
พัฒนำนักเรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ และมีคณ
ุ ภำพ ทัง้ ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมสำมำรถ
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตำมที่สงั คมต้องกำร เป็ นกำรดำเนินกำรอย่ำงมีขนั้ ตอนพร้อมด้วยวิธีกำรและเครื่องมือ
กำรทำงำนที่ชดั เจน โดยมีครูที่ปรึกษำเป็ นบุคลำกรหลักในกำรดำเนินกำรและมีกำรประสำนควำมร่วมมือ
อย่ำงใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภำยนอกรวมทัง้ กำรสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมจำกโรงเรียน
(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (VISION, MISSION and VALUES)
วิสยั ทัศน์(Vision)
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคม เป็ นโรงเรียนคุณภำพ มุ่งพัฒนำกำรเรียนรู ้ สู่มำตรฐำนสำกล
บนพืน้ ฐำนของควำมเป็ นไทย
พันธกิจ (Mission)
1. บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ด้วยระบบคุณภำพ
2. พัฒนำหลักสูตรที่ตอบสนองควำมถนัด ควำมต้องกำรของผูเ้ รียน
3. เพิ่มขีดควำมสำมำรถของครูและบุคลำกรในกำรปฏบัติหน้ำที่ เพื่อยกระดับคุณภำพด้ำนกำร
จัดกำรศึกษำของโรงเรียน
4. พัฒนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และใช้แหล่งเรียนรูใ้ นกำรจัดกำรศึกษำ
5. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมให้นกั เรียนมีคณ
ุ ธรรม รักกำรเรียนรู ้ มีควำมเป็ นเลิศทำงวิชำกำร
6. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมที่พฒ
ั นำด้ำนกำรคิดและกำรสื่อสำรโดยใช้ภำษำที่สอง
7. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม นักเรียนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีค่ำนิยมของ
ควำมเป็ นไทย
8. สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ
ค่ำนิยม (Values)
ระบบดี มีธรรมำภิบำล ผสำนควำมร่วมมือ
สมรรถนะหลักของโรงเรียน (Core Competencies)
1) ผูบ้ ริหำรโรงเรียนมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้วงจรควบคุมคุณภำพของเดมมิง
และยึดหลักกำรมีส่วนร่วม
2) ครูและบุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนกำรบันได
5 ขัน้ ตำมแนวคิด Place Based Learning
3) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียให้กำรสนับสนุนด้ำนทรัพยำกรในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile)
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคม มีขำ้ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน 147 คน
จำแนกตำมลักษณะหน้ำที่งำนได้ดงั นี ้
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนผูบ้ ริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคม
ปี กำรศึกษำ 2559
จานวนข้าราชการ
ประเภท

ฝ่ ำยบริหำร
ครู
ครูชำวต่ำงชำติ
ครูอตั รำจ้ำง
นักศึกษำ
ฝึ กสอน
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
แม่บำ้ น
รวม

รวม

ช

ญ

5
116
11
15
31

3
38
10
6
15

2
78
1
9
16

8
18
18
222

8
1
6
87

ไม่มี
วิทย
ฐานะ
22
-

ตาแหน่งวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา
่
ชา
เชียว
ชานาญ เชี่ยว
ปวช./
นาญ
ชาญ ป.2 ป.4 ป.6 ป.7 ม.3 ม.6
ปวส.
การพิเศษ ชาญ
มศ.3
การ
พิเศษ
1
3
1
42
52
-

1
17
12
135

22

43

55

1

-

1
1

4
5

2
6
8

ตรี

โท เอก

53
11
13

4
62
2

1
1
-

68

2

5
1
6

1
1

2
2

1
1

4
2
6

14
91

โรงเรียนได้รบั กำรสนับสนุนด้ำนบุคลำกร ด้ำนทรัพยำกร และด้ำนงบประมำณในกำรบริหำรงำน
เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำสื่ออุปกรณ์และพัฒนำอำคำรสถำนที่ให้เป็ นปัจจุบนั จำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 41 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขัน้ พืน้ ฐำน สมำคมผูป้ กครองและครูสมำคมศิษย์เก่ำ คณะกรรมกำรเครือข่ำยผูป้ กครอง องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เทศบำลเมืองกำแพงเพชร และหน่วยงำนอื่น ๆ ทัง้ ภำครัฐและเอกชนอย่ำงสม่ำเสมอ
ด้ำนข้อกำหนดพิเศษด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยของครูและบุคลำกร โรงเรียนมีกำรส่งเสริม
ด้ำนควำมปลอดภัยครูและบุคลำกรของโรงเรียน ทัง้ ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ได้แก่ วำงระบบกล้องวงจรปิ ด
ในโรงเรียน มีกำรประกันอุบตั ิเหตุกลุ่มของนักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ งำนโภชนำกำรดูแลควำมปลอดภัย
ด้ำนอำหำร กำรจัดเวรยำมดูแลทรัพย์สินและควำมปลอดภัยในโรงเรียนควบคุม ดูแล อำนวยควำมสะดวก
ด้ำนกำรจรำจรหน้ำโรงเรียน โดยประสำนควำมร่วมมือกับสถำนีตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร กำรซ่อมแซม
อำคำรสถำนที่และกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมของโรงเรียนกำหนดแนวปฏิบตั ิในกำรใช้หอ้ งเรียนและห้องปฏิบตั ิกำร
เพื่อควำมปลอดภัยและมีกำรตรวจสุขภำพประจำปี ของครูและบุคลำกร และในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู ้ (IS1)โรงเรียนได้จดั ครูดูแลในขณะที่นำนักเรียนไปศึกษำนอกสถำนที่
ตำมอัตรำส่วนครู : นักเรียน ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรกำหนด มีกำรตรวจสภำพรถที่ใช้เป็ นพำหนะก่อนกำรจัด
กิจกรรมทุกครัง้
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(4) สินทรัพย์(Assets)
อำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี ครุภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ ที่สำคัญ
(4.1) อำคำรสถำนที่
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคม มีอำคำรเรียน จำนวน 7 หลัง อำคำรฝึ กงำน 6 หลัง
อำคำรพลศึกษำ 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง ห้องนำ้ นักเรียน 7 หลัง (45 ห้อง) บ้ำนพักครู 14 หลัง บ้ำนพักนักกำร
ภำรโรง 9 หลัง และสนำมกีฬำมำตรฐำน
(4.2) เทคโนโลยี
1) เทคโนโลยีดำ้ นกำรบริหำรจัดกำร ได้แก่ ซอฟต์แวร์ทำงกำรบริหำรงำนของกลุ่มบริหำรงำน
กลุ่มงำน และกลุ่มสำระกำรเรียนรู ต้ ่ำง ๆ เช่น โปรแกรมห้องสมุด โปรแกรมทะเบียนวัดผล โปรแกรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โปรแกรมบริหำรงำนกำรเงิน พัสดุ โปรแกรมบริหำรงำนบุคคล เป็ นต้น
2) เทคโนโลยีดำ้ นกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอปุ กรณ์โสตทัศนศึกษำ
สื่อดิจิตอล ซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรูข้ องกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ และสื่อ ICT
3) เทคโนโลยีดำ้ นกำรสื่อสำร ได้แก่ระบบกำรสื่อสำรไร้สำย (Wi – Fi) ระบบโทรศัพท์ภำยใน
โทรสำร และระบบโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม เพื่อให้นกั เรียนสำมำรถสืบค้นข้อมูลต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว
(4.3) ครุภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ คือ สิ่งอำนวยควำมสะดวกที่เอือ้ ต่อกำรจัดกำรเรียนรู ้ ประกอบด้วย
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โปรเจคเตอร์เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน เครื่องฉำยทึบแสง กระดำนอิเล็กทรอนิกส์
โทรทัศน์ เครื่องเล่น CD /VCD เครื่องอัดสำเนำเอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องปรับอำกำศ อุปกรณ์ในห้อง
ปฏิบตั ิกำรต่ำง ๆ หนังสือ ตำรำ วำรสำร สื่อวีดิทศั น์ ในห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
เครื่องขยำยเสียง ฯลฯ
(5) กฎระเบียบ ข้อบังคับ (Regulatory Requirements)
(5.1) ด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
1) แนวปฏิบตั ิในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่เวรรักษำกำรด้ำนควำมปลอดภัย
2) แนวปฏิบตั ิในกำรสร้ำงวินยั จรำจรภำยในและภำยนอกโรงเรียน
(5.2) ด้ำนมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
1) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2) กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2553
3) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน เพื่อกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2554
(5.3) ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2) หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551
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3) ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน ที่ 621/2561 เรื่อง ทิศทำงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรมัธยมยุคใหม่ (พุทธศักรำช 2561 – 2564)
4) ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน เรื่อง แนวปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล (ฉบับปรับปรุง)
5) แนวทำงกำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนรู ้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
พุทธศักรำช 2553
6) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง นโยบำยและมำตรฐำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำ วันที่ 1 พฤษภำคม 2550
7) ระเบียบโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคมว่ำด้วยกำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนรู ้ ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551
8) คู่มือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู ้ (IS1) รำยวิชำ
กำรสื่อสำรและกำรนำเสนอ (IS2) และกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ (IS3)
(5.4) ด้ำนกำรปฏิบตั ิงำนทำงกำรศึกษำ
1) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช 2547
2) ระเบียบคุรุสภำว่ำด้วยจรรยำบรรณครู
3) ระเบียบกระทรวงคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำรพุทธศักรำช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
4) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พุทธศักรำช 2546
(5.5) ด้ำนกำรเงินและสิ่งแวดล้อม
1) ระเบียบสำนักนำยกว่ำด้วยกำรพัสดุ พุทธศักรำช 2535
2) ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน พุทธศักรำช 2544
3) ระเบียบสำนักงบประมำณว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พุทธศักรำช 2545
4) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช 2547
ว่ำด้วยกำหนดตำแหน่งวิทยฐำนะและกำรให้ได้รบั เงินเดือนเงินวิทยฐำนะ
5) ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พุทธศักรำช 2548
6) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พุทธศักรำช 2550
7) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึ กอบรม กำรจัดงำนและกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศ (ฉบับที่ 3) พุทธศักรำช 2555
8) พระรำชกฤษฎีกำค่ำเช่ำบ้ำนรำชกำร พุทธศักรำช 2552
9) พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร (ฉบับที่ 7) พุทธศักรำช 2554
10) ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน
พุทธศักรำช 2544
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationship)
(1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคม จัดโครงสร้ำงองค์กรเพื่อกำรบริหำรงำน แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม
บริหำรงำน คือ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
โดยกำหนดให้แต่ละกลุ่มบริหำรงำนแบ่งเป็ นกลุ่มงำน และงำนต่ำง ๆ ครอบคลุมภำรกิจของโรงเรียน สอดคล้อง
และรองรับกำรกระจำยอำนำจจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร และสำนักงำน
เขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 41ดังแผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียนและมีระบบกำรกำกับดูแล
องค์กรทุกกลุ่มงำนดังนี ้

ระบบการกากับดูแลองค์กร
ผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมกำรสถำนศึกษำ

สมำคมผูป้ กครองและครู

คณะกรรมกำรเครือข่ำยผูป้ กครอง

สมำคมศิษย์เก่ำ

กำรมีส่วนร่วมดำเนินกำรและตรวจสอบจำกทุกภำคส่วน
ที่เกี่ยวข้องรวมถึงกำรใช้ระบบควบคุมภำยใน

กำหนดบทบำทและหน้ำทีข่ องแต่ละกลุ่มงำน
กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำน/ปฏิทนิ ปฏิบตั ิงำน
ดำเนินกำรตำมปฏิทินปฏิบตั ิงำน

ตรวจสอบผล
กำรดำเนินงำน

ดำเนินงำนในรอบต่อไป

กลุ่มงำนปกครอง

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป

กลุ่มงำนบริกำร

กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

กลุ่มงำนบุคคล

กลุ่มงำนนโยบำยและแผน

กลุ่มงำนกำรเงิน

กลุ่มบริหำรงบประมำณ

กลุ่มงำนสำนักงำน

งำนประเมินมำตรฐำนและ
ควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ

กลุ่มงำนพัฒนำและส่งเสริม
วิชำกำร
กลุ่มงำนวิจยั สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร

แก้ไข
ปรับปรุง
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(2) นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENTS and STAKEHOLDERS)
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคม จัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยวิเครำะห์ควำมต้องกำรของนักเรียน
ผูป้ กครอง และชุมชน โดยมีเป้ำหมำยในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้นกั เรียนมีควำมรูพ้ นื ้ ฐำนที่เหมำะสมสำหรับ
กำรดำรงชีวิตในสังคมครอบคลุมทัง้ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู แ้ ละกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน เพื่อให้นกั เรียนได้รบั ศึกษำ
อย่ำงมีคณ
ุ ภำพเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล สอดคล้องกับควำมคำดหวังของนักเรียน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผูร้ บั บริกำรของโรงเรียน ส่วนตลำดประเภทนักเรียนและกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของโรงเรียน ดังนี ้
ตารางที่ 3 ประเภทนักเรียนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผูส้ ่งมอบ

พันธมิตร

ผูใ้ ห้ควำมร่วมมือ
อดีต
ปัจจุบนั
นักเรียน
อนำคต

ผูป้ กครอง

ความต้องการ
- ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
- ตรงต่อเวลำในกำรจ่ำยเงิน
- ควำมเป็ นธรรมในเรื่องกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
- ระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสถำบัน
ส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- ควำมตระหนักรูใ้ นกำรใช้พลังงำน
อย่ำงคุม้ ค่ำ
- เผยแพร่วฒ
ั นธรรม
- โรงเรียนทัดเทียมกับโรงเรียนคู่ขนำน
- พัฒนำเสริมสร้ำงผูเ้ รียน
- พัฒนำอำคำรสถำนที่
- โรงเรียนมีมำตรฐำน มีชื่อเสียง
- ควำมรู ้
- ใกล้บำ้ น
- ชื่อเสียง
- กำรบริกำรพิเศษ
- โรงเรียนมีคณ
ุ ภำพ มีผลงำน
- เข้ำเรียนในสถำบันต่ำง ๆ ที่มีชื่อเสียง
- เรียนตำมควำมถนัดและควำมสนใจ
- เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
- กำรบริกำรพิเศษ
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีคณ
ุ ภำพ
- นักเรียนจบกำรศึกษำตำมเกณฑ์
- นักเรียนเป็ นคนดีมีคณ
ุ ภำพ
- มีควำมรู ้

ความคาดหวัง
- มีเศรษฐกิจที่ดี เพิ่มกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
- มีกำรหมุนเวียนทำงระบบกำรเงินดีขนึ ้
- มีระบบสำธำรณูปโภคที่ดี
- มีคณ
ุ ภำพกำรศึกษำเท่ำเทียมกัน
- มีมำตรฐำนเดียวกัน
- ต้องกำรสรรหำครูเก่งไปสอนที่โรงเรียน
- ลดจำนวนนักเรียนที่จะมำเรียนต่อโรงเรียน
ที่เทียบเคียง
- ต้องกำรกำรบริกำรด้ำนอำคำรสถำนที่
- ต้องกำรบุคลำกรเป็ นวิทยำกร
- ต้องกำรควำมร่วมมือกับโรงเรียนในกำรจัด
กิจกรรมด้ำนกำรรณรงค์

- ศึกษำต่อมหำวิทยำลัยที่มีคณ
ุ ภำพ
- เลีย้ งดูครอบครัวได้
- มีเงินเดือนสูง ๆ
- มีงำนทำ
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(3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (Suppliers and

PARTNERS)
บทบาทหน้าที่

ประเภท
ผูส้ ่งมอบ

- ผูป้ ระกอบกำรร้ำนค้ำ

การจัดการเรียนการสอน
- จัดหำ จัดส่งวัสดุ อุปกรณ์

- องค์กำรค้ำ

ครุภณ
ั ฑ์ เทคโนโลยีและระบบ

- บริษัทห้ำงร้ำน

อินเทอร์เนต

- โรงพยำบำลรัฐและเอกชน
- กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
- กำรประปำส่วนภูมิภำค
- ไปรษณีย ์

การจบหลักสูตร
- จัดส่งเอกสำรสำคัญ
ทำงกำรศึกษำ

การยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขัน
- กำรจัดโครงกำรแข่งขัน
ทำงวิชำกำร

- บริกำรด้ำนสุขภำพและควำมรู ้
เกี่ยวกับสุขอนำมัย
- กำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค
และควำมรูเ้ รื่องพลังงำน
- กำรบริกำรจัดส่งสำรสนเทศ

พันธมิตร

- สถำบันส่งเสริมกำรสอน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
- โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

- หลักสูตร/เอกสำรตำรำ/

- มีส่วนในกำรกำหนด

วัสดุอุปกรณ์

เป้ำหมำยด้ำนผูเ้ รียน

- เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู ้

ในระดับที่สงู ขึน้

- โรงเรียนคู่ร่วมพัฒนำไทย-อินโดนีเชีย - รูปแบบกำรประเมินผล
(SMP 115 Jakarta Junior

- นิเทศกำกับติดตำม

High School, Indonesia)

- ส่งเสริมกำรทำวิจยั

- โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์
- โครงกำรเยำวชนแลกเปลี่ยน
(AFS OEG โรตำลี)

(Bench marking)

- แลกเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู ้
และวัฒนธรรม
- กำรจัดกำรเรียนรูเ้ พื่อลดพลังงำน

- กำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
ผูใ้ ห้

- มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ควำม

- มหำวิทยำลัยนเรศวร

ร่วมมือ

- มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
- องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
กำแพงเพชร
- เทศบำลเมืองกำแพงเพชร
- เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
- พ่อค้ำ ประชำชน
- คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขัน้ พืน้ ฐำน
- สมำคมศิษย์เก่ำ
- เครือข่ำยผูป้ กครอง

- ให้ควำมรูแ้ ก่ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
- ให้ควำมรูแ้ ก่นกั เรียน

- เสริมแรงให้ผเู้ รียน
จบตำมหลักสูตร

- จัดกำรแข่งขันทำงวิชำกำร
- กำรให้โควต้ำในกำรศึกษำต่อ
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ห่วงโซ่อปุ ทำน (Supply-chain) ห่วงโซ่อปุ ทำนของโรงเรียนเป็ นควำมสัมพันธ์ในกำรส่งมอบและรับมอบ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ เทคโนโลยี ระบบอินเตอร์เน็ต บริกำรด้ำนสุขภำพ กำรบริกำรสำรสนเทศ งบประมำณ
สนับสนุน วิทยำกรจำกผูส้ ่งมอบ พันธมิตร และผูใ้ ห้ควำมร่วมมือนำมำใช้ในระบบหลักของโรงเรียน อันได้แก่
ผูป้ ระกอบกำรร้ำนค้ำ บริษัท โรงพยำบำล สถำนีตำรวจ สถำนศึกษำในระดับต่ำง ๆ
2. สภาวการณ์ขององค์กร (Organizational Situations)
ก. สภาพแวดล้อมของการแข่งขัน (Competitive Environment)
(1) ลำดับในกำรแข่งขัน (Competitive Position)
จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขนั้ พืน้ ฐำน (O–NET ) พบว่ำ โรงเรียนมีผลกำรทดสอบ
สูงกว่ำระดับชำติทกุ รำยวิชำและมีคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบเป็ นอันดับ 1 ของสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 41 และเป็ นลำดับที่.......ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษำภำคเหนือ และกำรจัดลำดับกำรสอบเข้ำ
มหำวิทยำลัยเป็ นลำดับที่....... ดังนัน้ โรงเรียนจึงเลือกโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเป็ นคู่เทียบเนื่องจำกเป็ นโรงเรียน
ขนำดใหญ่และใช้หลักสูตรเดียวกัน และมีผลกำรทดสอบระดับชำติอยู่ในลำดับที่.......และผลกำรสอบเข้ำ
มหำวิทยำลัยในลำดับที่.......
(2) กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Competitiveness Changes)
จำกผลกำรทดสอบดังกล่ำวทำให้โรงเรียนได้พัฒนำแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพผูเ้ รียนโดย
ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสำคัญ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กระบวนกำรบันได 5 ขัน้
ตำมแนวคิด Place – Based Learning มำเป็ นนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู ้ นอกจำกนี ้ โรงเรียนยังมีกำรจัดกำร
ด้ำนบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน โดยจ้ำงครูที่เกษียณอำยุรำชกำรแล้วมำจัดกำรเรียน
กำรสอนต่อ
(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)
แหล่งข้อมูลกำรทดสอบระดับชำติจำกกำรจัดลำดับของสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ
(องค์กำรมหำชน) และผลกำรสอบเข้ำมหำวิทยำลัยโดยข้อจำกัดกำรได้มำของข้อมูลเหล่ำนีค้ ือ โรงเรียน
แต่ละโรงเรียนไม่ได้เปิ ดเผยข้อมูลเป็ นสำธำรณะ ดังนัน้ โรงเรียนจึงต้องขอควำมอนุเครำะห์จำกโรงเรียนต่ำง ๆ
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)
ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ คือ กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขัน้ พืน้ ฐำน (O – NET) และผลกำรสอบเข้ำมหำวิทยำลัยให้อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในกลุ่ม
จังหวัดภำคเหนือ
ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ คือ ผูบ้ ริหำรโรงเรียนมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้วงจร
ควบคุมคุณภำพของเดมมิงและยึดหลักกำรมีส่วนร่วม
ครูและบุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนกำรบันได 5 ขัน้
ตำมแนวคิด Place – Based Learning
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ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียให้กำรสนับสนุนด้ำนทรัพยำกรในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โรงเรียนเป็ น
โรงเรียนมัธยมศึกษำประจำจังหวัด มีโอกำสได้คดั เลือกครูและบุคลำกรที่มีควำมรูค้ วำมสำมำรถในกำรบรรจุ
รับย้ำย รวมถึงโรงเรียน เป็ นที่ยอมรับ และมีชอื่ เสียงทำให้ชมุ ชน ผูป้ กครอง ให้กำรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
เทคโนโลยีและงบประมำณอย่ำงเพียงพอ
โอกำสเชิงกลยุทธ์ คือ ควำมเป็ นผูน้ ำในด้ำนหลักสูตรสถำนศึกษำ ควำมเป็ นผูน้ ำในกำรจัด กำรเรียน
กำรสอนโดยใช้กระบวนกำรบันได 5 ขัน้ ตำมแนวคิด Place – Based Learning เนื่องจำกสถำนที่ตงั้
ของโรงเรียนอยู่ในเขตอุทยำนประวัติศำสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ (Performance Improvement System)
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคมดำเนินกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องตำมวงจร
กำรบริหำรงำนคุณภำพ P–D–C–A ซึ่งเป็ นพืน้ ฐำนในกำรพัฒนำประสิทธิภำพและคุณภำพของกำรดำเนินงำน
นอกจำกนัน้ โรงเรียนยังดำเนินกำรประเมินผลงำน ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
1) ขัน้ เตรียมกำร ทุกกลุ่มงำนตำมโครงสร้ำงศึกษำข้อมูล มีกำรแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ มอบหมำยงำน
กำรวำงแผนกำรดำเนินกำร
2) ขัน้ ดำเนินกำร เป็ นขัน้ ตอนกำรลงมือปฏิบตั ิงำนตำมแผนของแต่ละกลุ่มงำน
3) ขัน้ ติดตำมและประเมินผล จัดบุคลำกรเข้ำนิเทศ กำกับ ติดตำม ระหว่ำงกำรดำเนินงำนหรือประเมิน
เมื่อสิน้ สุดกำรดำเนินงำน
4) ขัน้ รำยงำนผล เป็ นขัน้ ที่สรุปผลกำรดำเนินงำน มีกำรรวบรวมปัญหำ อุปสรรคและแนวทำง
ในกำรพัฒนำ ทำรำยงำนนำเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชำ

