64

หมวด 6 การมุ่งเน้นการดาเนินการ
6.1 ระบบงานโรงเรียน
ก. การออกแบบระบบงาน
(1) แนวคิดในการออกแบบระบบงาน
โรงเรีย นกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยมศึกษา )ใช้ระบบวงจร
คุณภาพ (PDCA – Par) เป็นหลักคิดในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานที่มีประสิทธิภาพ นาไปใช้ในการ
บริหารองค์กรให้มีคุณภาพ โดยการไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานทุกระบบและทุกขั้นตอน ตั้งแต่
ขั้นตอนการวางแผน (P) เพื่อเลือกปัญหา ตั้งเปูาหมาย การแก้ปัญหาและการวางแผนการแก้ปัญหา ขั้นตอน
การดาเนินการแก้ไขปัญหา (D) ขั้นตอนการตรวจสอบและเปรียบเทียบผล (C) และขั้นตอนการกาหนดเป็น
มาตรฐานและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจากข้อเสนอแนะและความต้องการของลูกค้า/
ผู้ใช้บริการ คู่ความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากร ตลอดจนปัญหาจากการให้บริ การ มาใช้ในการ
ออกแบบและสร้าง นวัตกรรมด้านระบบงานโดยรวม โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจและสมรรถนะหลัก
ขององค์กร ศักยภาพของ บุคลากร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ คู่ความ ร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับ บริการ โดยโรงเรียน
ได้กาหนดให้มีระบบงานที่สาคัญที่ เกี่ยวข้องกับลูกค้า/ผู้ใช้บริการ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ
(1) การสารวจความต้องการของ ผู้ใช้บริการ คู่ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) การพัฒนาและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์/บริการ (3) กระบวนการ ให้บริการ (4) การประเมินผลและติดตามผลการดาเนินงาน
(2) ข้อกาหนดของระบบงาน
จัดทาข้อกาหนดของระบบงานโดยอาศัยการรับฟังความคิดเห็น ของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ คู่ความร่วมมือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากร ซึ่งได้มาจากช่องทางการสื่อสารต่างๆ ข้อมูลสารสนเทศใช้พิจารณาเป็น
เกณฑ์ข้อกาหนดของ ระบบงานที่สอดคล้องกับ (1) พันธกิจ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (2) ความต้องการของ
ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ คู่ความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3) กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ (4) สมรรถนะ
หลักขององค์กร และ (5) เป็นข้อกาหนดที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคุ้มค่าและการลด
ต้นทุน ทั้งนี้โรงเรียนมีข้อกาหนดของระบบงานโดยมีการทบทวนข้อกาหนดของระบบงานปีละ 1 ครั้ง
ข. การจัดระบบงาน
(1) การนากระบวนการทางานที่สาคัญไปสู่การปฏิบัติ
โรงเรียน กาหนดระบบงานแบบสองทิศทางคือ (1) แบบแนวตั้งได้แก่ การ กาหนดระบบงานโดยมีทีม
บริหารทาหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานต่างๆ ของสถาบันฯ ประกอบด้วย ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการ
(๒) แบบแนวนอน ได้แก่ การกาหนดระบบงานโดยเน้นการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของบุคลากร มี
หัวหน้าฝุายทาหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงาน 2 ระบบ คือ (1) ระบบงานหลัก รับผิดชอบดาเนินงาน ต่างๆ ที่
สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ประกอบด้วยเป็น 5 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่ม
บริ ห ารงานบุ ค คล กลุ่ มบริ ห ารงานงบประมาณ กลุ่ มบริ ห ารงานทั่ ว ไปและกลุ่ ม นโยบายและแผน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มบริหารวิชาการ มีการแบ่งภาระงานดังนี้ งานอานวยการสานักงาน งานบริหาร
หลักสูตร งานทะเบียนนักเรียน งานวัดและประเมินผล งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานห้องสมุด งานแนะแนว
งานวิจัย ทางการศึกษา งานกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน งานคอมพิวเตอร์ งานจัดการเรียนการสอน งานนิเทศ
การศึกษา งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ งานส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน
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2. กลุ่มบริ หารงานบุคคล มีการแบ่งภาระงานดังนี้ งานอานวยการสานักงาน งานวินัย
ข้าราชการครู งานอัตรากาลัง สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง งานพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าวิชาชีพครู งาน
ระบบการดูแลช่ ว ยเหลื อนั กเรี ย นและงานเครือข่ายผู้ ปกครอง งานวินัยและความประพฤตินักเรียน งาน
กิจกรรมนักเรียน งานเบญจวิถี งานปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งาน
ส่งเสริมประชาธิปไตย งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
3. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ มีการแบ่งภาระงานดังนี้ งานอานวยการสานักงาน งาน
บริหารการเงิน งานเก็บรักษาเงิน งานบริหารบัญชี งานตรวจสอบบัญชี งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ งานสารบรรณ
งานระดมทรัพยากร งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน งานธนาคารโรงเรียน
4. กลุ่มบริหารทั่วไป มีการแบ่งภาระงานดังนี้ งานอานวยการสานักงาน งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม งานประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนศึกษา งานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการ น้าดื่ม งานสวัสดิการครู
และนักเรียน งานหอพักนักเรียน งานประชาสัมพันธ์ชุมชน
5. กลุ่มนโยบายและแผน มีการแบ่งภาระงานดังนี้ งานอานวยการสานักงาน งานแผนงาน
งานวิจัยและพัฒนา งานสารสนเทศ งานจัดสรรงบประมาณ งานติดตามและประเมินโครงการ งานควบคุมภายใน
งานควบคุมภายใน งานประกันคุณภาพ งานรับนักเรียน
เพื่อให้การดาเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้สามารถบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ จึงจัดแบ่งระบบงานออกเป็น 2 ระบบดังนี้
1. ระบบงานหลัก ได้แก่ ระบบการพัฒนาหลักสูตรและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ระบบงานสนับสนุน ได้แก่ ระบบวางแผนและงบประมาณ และระบบบริการและสวัสดิการ
โรงเรียนได้กาหนดวิธีการจัดการระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน 2 ลักษณะ คือ จากบนลงล่าง
และจากล่างขึ้นบน - จากบนลงล่าง (top-down) หมายถึง วิธีการดาเนินงานซึ่งมาจากการที่ผู้บริหาร
มอบหมายเรื่ อ งให้ หั ว หน้ าฝุ า ย หั ว หน้ าฝุ ายรับเรื่องและนาไปประชุมปรึกษากับผู้ รับผิ ดชอบ เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบงานลงมือปฏิบัติ - จากล่างขึ้นบน (down-top) หมายถึง วิธีดาเนินงานซึ่งมาจากบุคลากรขอ
คาปรึกษาและแนะนา เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบจากหัวหน้าฝุาย หัวหน้าฝุายนาเรื่องแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ
และ/หรือนาเสนอให้ที่ประชุม รับทราบ เพื่อร่วมกันคิดหาแนวทางดาเนินการต่อไป
นอกจากนี้โรงเรียนยัง มีการจัดการและปรับปรุงระบบงานโดยใช้แนวทางการบริหารจัดการความรู้
(Knowledge Management) เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียน ได้ร่วมกันแสวงหาความรู้ที่สาคัญ รู้จักแบ่งปัน
ความรู้ และนาความรู้นั้นมาใช้ในการดาเนินงานให้บรรลุผลตามแผนฯ ดังนี้ - มีการประชุมร่วมกันทุก 2 เดือน
เพื่อตรวจทาน ติดตาม และทบทวนภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- มีการวิเคราะห์ส าเหตุและแก้ไขปัญหาร่วมกัน มุ่งเน้นให้บุคลากรมีอิส ระในการดาเนินงานที่
รับผิดชอบ สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาของงานในความรับผิดชอบของตนได้ตามความจาเป็นเร่งด่วน
เพื่อให้การดาเนินงานของสถาบันฯ มีประสิทธิภาพและเติบโตสู่ความเป็นองค์กรที่เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
- เน้นการทางานเป็นทีมและแบบทีมคร่อมสายงาน โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ ดาเนินงาน
ทุกงานอย่างทั่วถึง โดยมอบหมายให้มีหน้าที่หลักตามสายงานที่มีความรู้ความสามารถ เมื่อมีการจัด โครงการ/
กิจกรรมก็สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ได้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ และ
ฝึกฝนทักษะการทางานอย่างรอบด้าน รวมถึงสามารถทางานแทนเพื่อนร่วมงานได้ในยามจาเป็น
- มีการใช้ระบบพี่เลี้ยง (Facilitator) ในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดการสอนงานและมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันระหว่างบุคลากรเก่า-ใหม่ และบุคลากรที่ยังขาดประสบการณ์การทางาน
- มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและ
วิเคราะห์งาน รวมทั้งใช้ในการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี มีการจัดทาฐานข้อมูลความรู้
ข่าวสาร ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม โดยกาหนดผู้รับผิดชอบดูแลและให้บริการฐานข้อมูลเหล่านี้
ให้ทันสมัยและ พร้อมใช้งานได้เสมอ
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- มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมต่างๆ รวมถึงสารสนเทศที่สาคัญและ
จาเป็นของโรงเรียน ให้แก่ ลูกค้า ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ชุมชน ฯลฯ
- มีการประชุมวางแผนการดาเนินงานก่อนครบรอบปีงบประมาณ โดยใช้แผนกลยุทธ์เป็นตัวตั้ง
วิเคราะห์กระบวนการทางานในปัจจุบันและกระบวนการทางานที่ควรจะเป็นในอนาคต กาหนดผู้รับผิดชอบ
กาหนด ระยะเวลาในการดาเนินงาน และการรายงานผล โดยเน้นการปรับปรุงกระบวนการทางานให้เหมาะสม
และสอดคล้อง กับภารกิจ พันธกิจและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
- มีการวิเคราะห์ตลาดและวางแผนหาคู่เปรียบเทียบ (Benchmark) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ด้านต่างๆ ให้มากขึ้นโดยเน้นการเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนที่มีลักษณะการดาเนินงาน คล้ายคลึงกันด้าน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(2) การควบคุมต้นทุน
โรงเรียนดาเนินการควบคุมต้นทุนเพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้ทรัพยากร โดยมีวิธีการควบคุมต้นทุน
โดยรวมของระบบงาน ดังนี้
1. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนัดหมายประชุมร่วมกันในกลุ่ม เพื่อวางแผนงานและ
ไม่ให้เกิดการทางานซ้าซ้อน กาหนดวิธีการดาเนินงานที่รัดกุม โดยยึดตามกฎระเบียบข้อบังคับตามความเหมาะสม
2. มีการวิเคราะห์ขอบเขตขั้นตอนการดาเนินโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ
เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จที่จะได้รับจากโครงการและระบุว่าได้รับความสาเร็จนั้นหรือไม่
3. กาหนดเปูาหมายการดาเนินงานทุกโครงการให้สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียนเพื่อแสดงให้เห็นว่าโครงการมีส่วนสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์นั้นๆ อย่างไร
4. มีการวิเคราะห์ การดาเนิ น โครงการ/กิจกรรมร่ว มกับโครงการต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อให้ เห็ น
ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกันของแต่ละโครงการ
5. มีการรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม และเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ใช้ประกอบการพิจารณา
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีในปีต่อไป เพื่อให้ทราบว่าโครงการ/กิจกรรมนั้นคุ้มค่าที่จะดาเนินการต่อไป
หรือไม่ และหากลูกค้ามีความพึงพอใจสูงกว่าเปูาหมายที่กาหนดไว้ และมีข้อเสนอแนะให้จัดโครงการ/กิจกรรม
นั้นต่อไปจะประชุมวางแผนลดต้นทุนการผลิตแต่ยังคงรักษาคุณภาพเอาไว้
6.มีการวางแผนปรับปรุงการลดต้นทุนอย่างเป็นระบบโดยรวบรวมและรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นต้นทุน
ในกระบวนการผลิต ทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร เช่น ค่าจ้าง ค่าวัตถุดิบ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี
การประสานงานกับเครือข่ายของโรงเรียน ในการจัดทาโครงการต่างๆ เพื่อควบคุมต้นทุนและลดต้นทุนการ
ผลิตที่ซ้าซ้อน และจัดหาแหล่งทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียน
ค. การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานและสถานที่ทางานมีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินที่อาจจะ
เกิดขึ้น โรงเรียนมีระบบการเตรียมความพร้อม
การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและเหตุการณ์ต่างๆ เช่น เพลิงไหม้น้าท่วมแผ่นดินไหวการจลาจล
ไฟฟูาดับ เคมีหกรั่วไหล แก๊สรั่ว การขู่ลอบวางระเบิด การวางเพลิง การก่อการร้าย การบุกรุกด้วยคนร้ายที่มี
อาวุธและเด็กหาย โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการองค์การในสภาวะวิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์
ภัยพิบัติ โดยทั่วไป (ตามแผนฉุกเฉินสาหรับสถานศึกษา ฉบับวันที่ 21 เมษายน 2549 แก้ไขเพิ่มเติม 19
ตุลาคม 2556) ประกอบไปด้วย
(1) แนวทางปฏิบัติ
โรงเรียนได้กาหนดแนวทางปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน รองรับกรณีการเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉิน บริเวณภายในโรงเรียน โดยดาเนินการดังนี้
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1. วางแผนการรับสถานการณ์
2. จัดสรรงบประมาณ
3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม
4. การเตรียมบุคลากรและนักเรียน
(2) การบริหารเหตุการณ์ฉุกเฉิน ดาเนินการดังนี้
1. การแนะนา
2. การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
3. “4R” สาหรับดาเนินการเริ่มแผนฉุกเฉิน คือ ลด (Reduction) จัดให้มีการปูองกันเตรียมการ
พร้อม (Readiness) จัดให้มีการฝึกความพร้อม ตอบโต้ (Response) ให้รู้ถึงวิธีการตอบโต้เหตุฉุกเฉินต่างๆ
ฟื้นฟู (Recovery) ตรวจสอบทาตามแผนที่วางไว้หลังจากเกิดเหตุการณ์ให้ทุกคนมีส่วนร่วม
4. การเตรียมความพร้อม
5. การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
6. การฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม
6.2 กระบวนการทางาน
ก. การออกแบบกระบวนการทางาน
(1) แนวคิดในการออกแบบกระบวนการทางาน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีแนวคิดในการออกแบบ
กระบวนการทางาน ด้วยหลัก “ 4 ยุทธวิธี 9 วิถี ระบบ PDCA ดังนี้
1. การนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
2. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นนักเรียน
3. การเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล
กลยุทธ์ (STRATEGIES)
โรงเรียนได้บริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลัก 4 ยุทธวิธี 9 วิถี ดังนี้
ยุทธวิธีที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ
วิถีที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
วิถีที่ 2 พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน
ยุทธวิธีที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วิถีที่ 3 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT
วิถีที่ 4 พัฒนากระบวนการคิด
วิถีที่ 5 พัฒนาการอ่านการเขียน
วิถีที่ 6 พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
วิถีที่ 7 ยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ยุทธวิธีที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน
วิถีที่ 8 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน
ยุทธวิธีที่ 4 การพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
วิถีที่ 9 พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
4. การให้ความสาคัญกับบุคลากร
5. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า
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(2) ข้อกาหนดกระบวนการทางาน
ทุกระบบงาน คู่มือการดาเนินการ ต้องทางานด้วยระบบคุณภาพ PDCA มีการดาเนินกิจกรรมที่เป็นไป
ตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้ มีการตรวจสอบงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จุดควรปรับปรุงพัฒนา และนาผลจาก
การตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไข รายงานผลการดาเนินซึ่งปรากฏในรายงานประจาปีของสถานศึกษา (SAR )
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรแกนกลาง
- กรอบหลักสูตรท้องถิ่น
- บริบท ตามความต้องการของโรงเรียน

การจัดทาหลักสูตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม
การจัดทาหลักสู ตรโรงเรี ยนกัลยาณวัตร
การกาหนดวิสัยทัศน์/สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กาหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม
โดยบูรณาการหลักสูตรอาเซียน

คาอธิบายรายวิชา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เวลาเรียน

เกณฑ์การวัดประเมินผล
และจบหลักสูตร

นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา

ปรับปรุงพัฒนา

ใช้หลักสูตรสถานศึกษาในระดับชั้นเรียน
จัดทาโครงสร้างรายวิชา
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้/จัดการเรียนการสอน

วิจัย ติดตาม ประเมินการใช้หลักสูตร

แผนภูมิที่ 6.5 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
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กระบวนการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
จัดครู ที่ปรึ กษา / จัดกลุ่มนักเรี ยน
รู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล

คัดกรองนักเรี ยน
ใช่

เสี่ ยง / มีปัญหา
หรื อไม่

ช่วยเหลือและส่ งต่อ

ไม่

พัฒนาด้วยกิจกรรม
เช่น โฮมรู ม, กิจกรรมสร้างเสริ มคุณธรรม
ประชุมผูป้ กครอง Classroom Meeting
สรุ ปรายงาน
แผนภูมิที่ 6.6 กระบวนการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข. การจัดกระบวนการทางาน
(1) การนากระบวนการทางานที่สาคัญไปสู่การปฏิบัติ
นากระบวนการไปปฏิบัติให้ได้ผลตามข้อกาหนดและระบบ PDCA โดยได้ทางานตามตัวชี้วัดผลการ
ด าเนิ น เพื่ อ ควบคุ ม และปรั บ ปรุ ง กระบวนการโรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย นครปฐม (พระต าหนั ก
สวนกุหลาบมัธยม) ได้นาปรัชญา “คุณธรรมและความรู้นาไปสู่ความเจริญ ” มาใช้ในการบริหารจัดการโดย
บูรณาการกับระบบ PDCA เรียกว่าการบริหารโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพทั้งองค์กร
ระบบการจัดทาหลักสูตร
1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้นานโยบาย
พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมากาหนด แนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน การพัฒนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปูาหมายของ
หลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรีย น ทักษะกระบวนการในการนาหลั กสูตรไปสู่การปฏิบัติ มีการกาหนด
วิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
ชัดเจน
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2. การปรั บปรุ งหลั กสูตรอย่างต่อเนื่องทั้งในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอย่าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) สู่มาตรฐานสากล ได้มีการพัฒนาและใช้หลักสูตรการศึกษาที่มีเปูาหมายให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึ ง
ประสงค์ในฐานะพลเมืองของชาติ และมุ่งสะท้อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
(World Citizen)
3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องและเทียบเคียงกับความเป็นสากล เปิดเป็น
รายวิชาเพิ่มเติมในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาทั้งมัธยมศึกษาตอนต้น และมั ธยมศึกษาตอนปลาย (รายวิชา
IS1 การศึกษาค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนาเสนอ และรายวิชา IS3 การนา
ความรู้ไปใช้บริการสังคม) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สองทุกระดับชั้น การ
นาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกเข้า ไปบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา
4. การพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และการ
บริ หารจั ดการสร้างความเข้มแข็ง และส่ งเสริมการมีส่ว นร่วมของชุมชน ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษา
พัฒนาการเรีย นมีการบูรณาการการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดให้ มี
หลักสูตรอาเซียนศึกษาโดยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มรายวิชาภาษาเวียดนามจัดตั้งชุมนุม
อาเซียนการบูรณาการอาเซียนเข้ากับรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
จัดทาสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียน
5.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพด้วยการส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ
อบรม ดูงาน และพัฒนาผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
สามารถค้นหาและสร้างนวัตกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้นกับหลักสูตรบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการการศึกษา
อื่นๆ ได้
6.การกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานอย่างชัดเจน ได้แก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ซึ่งประกอบด้วยทั้งบุคลากรภายใน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมกันกาหนดวิธีการดาเนินงานโดยคานึงถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนาข้อมูลดังกล่าวมา
เป็นข้อพิจารณาในการทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอื่นๆ
เพื่อตอบสนองความคาดหวังของกลุ่ม ผู้เรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่วนตลาดเพื่อดึงดูดผู้เรียน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มใหม่ และสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบันโดยมี
การเรียนรู้และพัฒนาการค้นหานวัตกรรมในการพัฒนาหลักสูตรอย่ างต่อเนื่อง การค้นหาและสร้างนวัตกรรม
ดังกล่ า วเป็ น การเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่อ เนื่ องของคณะกรรมการพัฒ นาการเรี ยนในการพัฒ นาหลั ก สู ต รจากการ
ประเมินผลการ ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ในแต่ละปีการศึกษาทาให้ครูและบุคลากรได้รับทราบถึงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มีผ ลต่อการกาหนดหลักสูตรเพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาให้มี
ความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภาวการณ์ปัจจุบัน
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บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีบริการที่ส่งเสริม
การเรียนรู้และบริการทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
ดังนี้
1) ห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิท ยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ระดั บ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ นและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2) การเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนได้ขับเคลื่อน
การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นา
หลักปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในการบริการจัดการ การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
พัฒนาบุคลากร
3) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยได้เข้าร่วมเป็น
เครือข่ายของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ในการส่งเสริมแลพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4) การส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการ
บริ ห ารจั ดการ โดยหน่ ว ยงานพัฒ นา ICT ซึ่งเป็นหน่ว ยงานภายในที่ขึ้นตรงกับผู้ บริห ารสถานศึกษา มี
ภาระหน้าที่สาคัญ คือกาหนดกรอบแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาการใช้ ICT ในการดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เน้นการใช้ ICT เป็นฐานในการพัฒนา
ระบบการบริหารและการจัดการ การปฏิรูปการเรียนรู้ และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดตน
การให้ความร่วมมือกับชุมชนในการใช้ ICT ในการประชาสัมพันธ์และการจัดการแหล่งเรียนรู้
5) การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรีและกีฬาของนักเรียนโรงเรียนโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยมีโครงการย่อย 3 โครงการ คือ
การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศตามกลุ่ มสาระกลุ่มการเรียนรู้ 8 กลุ่ม การพัฒนาและส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านดนตรี และการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา
6) รักการอ่าน โดยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการปฏิรูป
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
7) การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ สามารถสื่อสารได้สองภาษาล้าหน้าทางความคิด ผลิตชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาชมอาเซียน โดยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาเพิ่มเติม 6 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน และภาษาเวียดนาม
8) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม เช่น ห้องสมุด ห้องนิทรรศการ ราชวงศ์
จักรี ห้องอาเซียนศึกษา
(2) การจัดการเกี่ยวกับผู้ส่งมอบ
โรงเรี ย น มี วิธี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของนัก เรีย นและผู้ ป กครองเพื่ อให้ ข้อ มู ล ย้ อ นกลั บ รวมถึ ง
สารสนเทศที่นาไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและบริการทางการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรี ยนอย่ างหลากหลายทาง ได้แก่ การระเมินผลการใช้ห ลักสูตรซึ่งดาเนินการทุกปีการศึกษา การ
ประเมินผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆจากแบบสอบถาม แบบประเมิน และกระดานสนทนา Social
Media ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อรวบรวม และวิเคราะห์ข้อร้องเรียนนาไปสู่การปรับปรุงต่อไป
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(3) การปรับปรุงกระบวนการทางาน
กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ดาเนินการโดยมีคณะกรรมการ สถานศึกษาคอย
กากับดูแล พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อนาหลักสูตรลงสู่ระดับชั้นเรียน มีคณะกรรมการกากับดูแลการ
ใช้หลักสูตรและการวิจัยและติดตามการใช้หลักสูตร โดยกากับดูแลคุณภาพในทุกขั้นตอนและมีการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
โรงเรี ยนโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ส่ งเสริ ม สนับสนุน

- พัฒนาบุคลากร
- จัดสรรงบประมาณทรัพยากร
- ดาเนิ นงานแบบมีส่วนร่ วม
- ส่ งเสริ มสนับสนุนทาง
วิชาการ

การจัดทาหลักสู ตร

กากับ ดูแลคุณภาพ

สถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
(พิจารณาให้ความเห็นชอบ

- นิเทศติดตามการใช้หลักสู ตร
- จัดระบบระกันคุณภาพ
ภายใน
- วิจยั ติดตามการใช้หลักสู ตร

ใช้หลักสู ตรการเรี ยนการสอน
ระดับชั้นเรี ยน

วิจยั และติดตามการใช้หลักสู ตร
แผนภูมิที่ 6.7 การบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

