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โครงร่างองค์กร
(Organization Profile)
1. ลักษณะขององค์กร (Organization Description)
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนน
ศาลายา-บางภาษี ต าบลศาลายา อ าเภอพุ ท ธมณฑล จั ง หวั ด นครปฐม รหั ส ไปรษณี ย์ 73170 โทรศั พ ท์
02-4313614-5, 034-297663 โทรสาร 034-297664 และเว็บไซต์ http://www.kjn.ac.th ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2538 มีเนื้อที่ 38 ไร่ 9.67 ตารางวา เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษาเปิดทาการสอนตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบบริเวณโรงเรียนมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือติดสถานี
ดับเพลิงตลิ่งชัน ทิศตะวันออกติดถนนศาลายา – บางภาษี ทิศตะวันตกติดโรงเรียนประถมศึกษาพระตาหนักสวน
กุหลาบมหามงคล และทิศใต้ตดิ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวังชาย
(1) หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และบริการอื่น ๆ
1) หลักสูตร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักสูตรที่
เปิดสอนแบ่งเป็นหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอดคล้องกับหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล และมีการจัดกลุ่มการเรียน สาหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ โดยมีแผนการจัดการชั้นเรียนเป็น 12-12-12/10-10-10 แผนการเรียน
โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ครูนาหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการอย่าง
ทั่วถึง มีการนิเทศกากับ ติดตามดูแลการใช้หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ นาผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้มาเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือของครูและบุคลากร
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นต้น
2) บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการบริการทางการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษกวิทยาลั ย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุห ลาบมัธ ยม) มีบริการที่ส่ งเสริ ม
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ดังนี้
1) ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีแผนการจัดการชั้นเรียนเป็น 2-2-2/1-1-1
2) การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ
3) การรั ก การอ่ า น โดยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา และหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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4) การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถ
สื่อสารได้ 2 ภาษา ล้าหน้าทางความคิดผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน
กระบวนการจั ด ท าเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง วิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ ของโรงเรี ย น จะเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาผลจากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน (SWOT)
ซึ่งพบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค จึงอยู่ในสภาพ “เอื้อ” และสภาพแวดล้อมภายในมีจุด
แข็งมากกว่าจุดอ่อน จึงอยู่ในสภาพ “แข็ง” ดังนั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวน
กุหลาบมัธยม) จึงอยู่ในสภาพ “เอื้อและแข็ง” ซึ่งถือว่าเป็นภาวะที่เหมาะสมในการที่จะกาหนดกลยุทธ์ และส่งเสริม
ศักยภาพในเชิงรุกได้เป็นอย่างดีมีสมรรถนะภายในที่เข็มแข้ง และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการดาเนินการ
กาหนดกลยุทธ์เพื่อขยายงาน
วิสัยทัศน์ (Vision) “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้าวิชาการ สืบสานงานพระราชดาริ ธารงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล”
พันธกิจ (Mission)
1) ส่งเสริมระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วมและกระจายอานาจตามหลักธรรมาภิบาล
2) ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย
3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล
4) ส่งเสริมให้บุคลากรเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสานงานพระราชดาริ
5) ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเต็มตามศักยภาพ
6) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและภาษา
เป้าประสงค์ (Goals)
1) ผู้ เรี ย นมี คุ ณภาพตามเกณฑ์ม าตรฐานการศึกษาขั้นพื้ นฐาน มี คุณ ธรรม จริยธรรม มีค่ านิย มและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดารงชีวิตตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3) โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาล
วัฒนธรรมโรงเรียน “มีระบบอาวุโส มีความรักในองค์กร มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”
ค่านิยม “เคารพความแตกต่าง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน กล้าคิด กล้าทา และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง”
คาขวัญ “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นาวิชาการ สืบสานงานพระราชดาริ”
คติพจน์ “ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย” ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์
อัตลักษณ์ “เชิดชูคุณธรรม เลิศล้าวิชาการ”
เอกลักษณ์ “นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี”
สมรรถนะหลักของโรงเรียน (Core competencies)
1) โรงเรี ย นมีการน าองค์กรอย่ างมีวิสั ยทัศน์ของคณะผู้ บริห ารทุกฝ่ าย โดยกาหนดเป้าหมายการ
ดาเนินงานไว้อย่างชัดเจน และมีการประชุมหารือ โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น การ
รับทราบการดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยมีการสอดแทรกวิสัยทัศน์ ค่านิยม และผลการดาเนินงาน
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ของโรงเรียน อย่างต่อเนื่องตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม พัฒนาการเรียนรู้ การใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ไขปรับปรุงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
2) โรงเรี ย นมีบุ คลากรที่มีคุณภาพ บุคลากรสายปฏิบัติการสอนมีความรู้ความสามารถตรงตามสาขา
วิชาเอกและมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย มีจิตสานึกที่ดีต่อการให้บริการ พัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อ เนื่องมี
ความมุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับการทางาน มีความภาคภูมิใจและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
3) โรงเรีย นมีระบบการคัดกรองนักเรียนอย่างมีคุณภาพ นักเรียนมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้และ
คุณธรรม ส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบผลสาเร็จอย่างราบรื่น
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
ปัจจุบันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 101 คน
ตารางที่ 1 จานวนข้าราชการ จาแนกตามเพศ ตาแหน่งวิทยฐานะ และวุฒิทางการศึกษา
ประเภท
ฝ่ายบริหาร
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
การงาน อาชีพและ
เทคโนโลยี
ศิลปศึกษา
แนะแนว/บรรณารักษ์
รวม

จานวนข้าราชการ
ตาแหน่งวิทยะฐานะ
ชานาญ
เชี่ยวชาญ
ชานาญ
เชี่ยว
การ
พิเศษ
การ
ชาญ
พิเศษ
1
3
1
2
7
2
5
-

รวม

ช

ญ

ไม่มี
วิทยฐานะ

5
11
10

3
1

2
11
9

2
3

5
19
16
16
13

3
6
4
2
4

2
13
12
14
9

8
7
5
2

3
5
3
7
4

2
5
6
4
7

1
-

4
2
101

3
26

1
2
75

1
28

2
29

2
1
42

2

วุฒิการศึกษา
ตรี

โท

เอก

6
3

5
5
7

-

-

3
8
5
8
7

2
11
10
8
6

1
-

-

3
1
44

1
1
56

1
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(4) สินทรัพย์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีอาคารสถานที่ ดังนี้
ตารางที่ 2 อาคารสถานที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
อาคารสถานที่
อาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น
อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น
ห้องน้า
แฟลตนักการภารโรง 3 ชั้น

จานวน
1 หลัง
1 หลัง
79 ห้อง
1 หลัง

อาคารสถานที่
อาคารชั่วคราว
อาคารหอพักนักเรียน
บ้านพักครู แบบ 207 ล 2 ชั้น
โรงจอดรถ

จานวน
1 หลัง
2 หลัง
1 หลัง
2 หลัง

โรงเรียนมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกที่สาคัญ ๆ คือ มีห้องปฏิบัติการประจากลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ โดยมี สื่ อ วั ส ดุ ที่ ทั น สมั ย อาทิ เครื่ องโปรเจคเตอร์ คอมพิ ว เตอร์ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เป็ น ต้ น มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จานวน 4 ห้อง
(5) กฎระเบียบข้อบังคับ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปัจจุบันเป็นสถานศึกษามัธยม
ขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มี
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามตามศักยภาพของผู้เรียน โดย
การถ่ า ยทอดความรู้ การฝึ ก ทั ก ษะ การอบรม การสื บ สานทางวั ฒ นธรรม การสร้ า งองค์ค วามรู้ อัน เกิ ด จาก
สภาพแวดล้อม สังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โรงเรียนมีวิธีการส่งเสริมและทาให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรทุกคนมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในการปฏิสัมพันธ์ทุก
กรณีและทุกคนประพฤติป ฏิบั ติตนโดยยึ ดตามกฎระเบียบข้อบังคับตาม พ.ร.บ. ครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546 และจรรยาบรรณข้าราชการครู
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
(1) โครงสร้างองค์กร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้จัดโครงสร้างองค์กรเพื่อ
การบริหารงาน ดังนี้
ผู้อานวยการสถานศึกษา
สมาคมผู้ปกครอง คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครู

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารบุคคล

รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

รองผู้อานวยการ
กลุ่มงานนโยบายและแผน

หัวหน้า
กลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้า
กลุ่มบริหารบุคคล

หัวหน้า
กลุ่มบริหารงบประมาณ

หัวหน้า
กลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้า
งานนโยบายและแผน

คณะกรรมการกลุม่
๑. งานอานวยการสานักงา
๒. งานบริหารหลักสูตร
๓. งานทะเบียนนักเรียน
๔. งานวัดและประเมินผล
๕. งานบริหารกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
๖. งานห้องสมุด
๗. งานแนะแนว
๘. งานวิจัยทางการศึกษา
๙. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๐. งานคอมพิวเตอร์
๑๑. งานจัดการเรียนการสอน
๑๒. งานนิเทศการศึกษา
๑๓. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
๑๔. งานส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน

๑. งานอานวยการสานักงาน
๒. งานวินัยข้าราชการครู
๓. งานอัตรากาลัง สรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง
๔. งานพัฒนาและส่งเสริม
ความก้าวหน้าวิชาชีพครู
๕. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และงานเครือข่ายผู้ปกครอง
๖. งานวินัยและความประพฤตินักเรียน
๗. งานกิจกรรมนักเรียน
๘. งานเบญจวิถี
๙. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑๐. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๑๑. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
๑๒. งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
๑๓. งานธนาคารความดี

๑. งานอานวยการสานักงาน
๒. งานบริหารการเงิน
๓. งานเก็บรักษาเงิน
๔. งานบริหารบัญชี
๕. งานตรวจสอบบัญชี
๖. งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์
๗. งานสารบรรณ
๘. งานระดมทรัพยากร
๙. งานยานพาหนะและรถรับส่งนักเรียน
๑๐. งานธนาคารโรงเรียน

๑. งานอานวยการสานักงาน
๒. งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
๓. งานประชาสัมพันธ์
๔. งานโสตทัศนศึกษา
๕. งานอนามัยโรงเรียน
๖. งานโภชนาการ น้าดื่ม
๗. งานสวัสดิการครูและ
นักเรียน
๘. งานหอพักนักเรียน
๙. งานประชาสัมพันธ์ชุมชน

๑. งานอานวยการสานักงาน
๒. งานแผนงาน
๓. งานวิจัยและพัฒนา
๔. งานสารสนเทศ
๕. งานจัดสรรงบประมาณ
๖. งานติดตามและประเมิน
โครงการ
๗. งานควบคุมภายใน
๘. งานประกันคุณภาพ
๙. งานรับนักเรียน

(2) นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) ดาเนินการสารวจความ
ต้องการในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการกาหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายการจัดการศึกษา โดยผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือระหว่างสมาคม ชมรมผู้ปกครอง หรือองค์กรภายนอกที่มี
ความเข้มแข็งมาให้การสนับสนุนโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่บุตรหลาน โดยมีความต้องการให้ผู้เรียนเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 ประเภทผู้เรียนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้เรียน
ระดับ ม.ต้น
1. ห้องเรียนปกติ
2. ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ระดับ ม.ปลาย
1. ห้องเรียนปกติ
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ
- แผนการเรียนอังกฤษ-เยอรมัน
- แผนการเรียนอังกฤษ-จีน
- แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส
2. ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

หลักสูตร/แผนการเรียน

ความต้องการและความคาดหวังหลัก
บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

- การสอนซ่อมเสริม
- การสอนติว O-Net ม.3, ม.6
- การเข้าค่ายพัฒนาทักษะทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
และและเทคโนโลยี
- การส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัย
- การสอนติว O-Net ม.3, ม.6

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

- การสอนซ่อมเสริม
- การสอนติว O-Net ม.3, ม.6

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

- การเข้าค่ายพัฒนาทักษะทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
และและเทคโนโลยี
- การส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัย
- การสอนติว O-Net ม.3, ม.6
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
- การนาเสนอนวัตกรรมการวิจยั
ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ทั้ง
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย ทั้ง 9 โรงเรียน
ดูแลควบคุม, ให้ข้อเสนอแนะ
ประชุม, วารสาร, สนับสนุน
งบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณ

- โครงการยกระดับและส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครือข่ายสมาคมผู้ปกครอง

-

สมาคมศิษย์เก่า

-

การบริการทางการศึกษาอื่น ๆ
- โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล
- การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่
- ศูนย์การเรียนรู้ภาษาเยอรมัน
- นักเรียนแลกเปลี่ยน
ต่างประเทศ AFS

ตอบแบบสอบถาม
ตอบแบบสอบถาม

สนับสนุนทุนทรัพย์
เครือข่ายผู้ปกครอง
ทุนการศึกษา
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(3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร
การดาเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับพันธมิตรทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
ได้แก่ ผู้ปกครอง และชุมชน หน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอก โรงเรียนได้รับความร่ วมมือและสนับสนุน
ปัจจัยต่าง ๆ มาโดยตลอด คู่ความร่วมมือที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาภายในประเทศ
ได้แก่ มหาวิ ทยาลั ย มหิ ดล มหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร และการพั ฒ นาคุ ณภาพการศึก ษาจากต่า งประเทศ ได้แ ก่
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง ประเทศจีน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศหลาย
ประเทศทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา จัดทาโครงการที่ร่วมพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน วิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถให้ความรู้ตามความต้องการ ทั้งด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพอื่น ๆ โรงเรียนได้ทาข้อตกลง MOU
ร่วมกับโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์ และประเทศจีน นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนคู่พัฒนาในการจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบ Video Conference ระหว่างกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยทั้ง 9 โรงเรียน

2. สภาวการณ์ขององค์กร (Organization Challenges)
ก. สภาพแวดล้อมของการแข่งขัน
(1) ลาดับในการแข่งขัน
จานวนประเภทโรงเรียนที่เทียบเคียงกัน ลาดับที่ของโรงเรียนในวงการศึกษาเมื่อเทียบกับโรงเรียนที่เท่า
เทียมกันทั้งขนาด ประเภท ส่วนแบ่งของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและการเจริญเติบโตของโรงเรียน ดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 4 สภาพแวดล้อมการแข่งขัน ปีการศึกษา 2556-2558
เป้าหมาย
การรับสมัครเข้าศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การรับสมัครเข้าศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จานวนนักเรียนที่รับสมัคร
2556
2557
2558
1,212 1,187
1,260

241

238

247

คู่แข่งขัน
- โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมในจังหวัดนครปฐมที่มีการ
แข่งขันสูง คือ โรงเรียนสาธิตศิลปากร และกลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. คือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
และโรงเรียนสตรีวิทยา

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของโรงเรียน เมื่อเทียบกับโรงเรียนที่มีลักษณะเดียวกัน รวมทั้งผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นต่อสภาพการแข่งขันของโรงเรียน ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 5 ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
การเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- บุตรข้าราชบริพาร
- นักเรียน ป.6 ในเขตพื้นที่ใกล้โรงเรียน
- นักเรียน ป.6 ในเขตพื้นที่บริการ
- นักเรียน ป.6 นอกเขตพื้นที่บริการ

ขนาดกลุม่ เป้าหมาย
- บุตรข้าราชบริพาร รับนักเรียนจากโรงเรียนพระตาหนัก
สวนกุหลาบ (ในพระบรมมหาราชวัง) บุตรข้าราชการครู และ
ลูกจ้างโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนัก
สวนกุ ห ลาบมั ธ ยม) บุ ต รทหาร และบุ ต รต ารวจตระเวน
ชายแดนที่กาลังปฏิบัติราชการเป็นประจาที่ชายแดน
- เขตพื้นที่ใกล้โรงเรียน ใน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
- โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี
ปทุ ม ธานี สมุ ท รปราการ สมุ ท รสงคราม สมุ ท รสาคร
กรุงเทพฯ เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนในจังหวัดอื่น ๆ

การเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- นักเรียน ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
- โรงเรียนในเขตพื้นที่ บริการ ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) ที่ต้องการศึกษาต่อที่เดิม ปทุ ม ธานี สมุ ท รปราการ สมุ ท รสงคราม สมุ ท รสาคร
- นักเรียน ม.3 ในเขตพื้นที่บริการ
กรุงเทพฯ เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
- นักเรียน ม.3 นอกเขตพื้นที่บริการ
- โรงเรียนในจังหวัดอื่น ๆ

การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่ส่งผลต่อสถานการณ์การแข่งขันของโรงเรียน รวมถึงโอกาสการสร้างนวัตกรรม
และความร่วมมือนั้น ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) คาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งส่งผลต่อการแข่งขัน คือ การพัฒนาคะแนน O-Net ของนักเรียนให้มี
คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 5 ในทุกปี รวมถึงการพัฒนา
ให้ ผู้ เ รี ย นมีค วามเป็ น เลิ ศทางด้ านวิช าการ สามารถสื่ อสารได้ส องภาษา ล้ าหน้ า ทางความคิด ผลิ ต งานอย่ า ง
สร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก โดยโรงเรียนได้มีการกาหนดแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจน คือ การ
กาหนดทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเน้นการลงมือ
ปฏิบัติจริง
(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
แหล่งข้อมูลที่สาคัญสาหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลคะแนนสอบ
O-Net ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 จานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนแต่ละปีการศึกษา จานวนนักเรียนที่
สอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐในแต่ละปีการศึกษา
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญด้านการจัดการศึกษา ด้านการปฏิบัติการ ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง และด้า นทรัพยากรบุคคลของโรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนั้นในการจัด
การศึกษาต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพดังนี้
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1. การจัดการศึกษา โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานและบุคลากรรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการจัดทาระบบ
สารสนเทศ ฐานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ทาให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สามารถนามาใช้ในการวางแผนในการดาเนินงานได้
อย่างประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2. การจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ระบบสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนประสิทธิภาพการเรียนการสอน พัฒนาไปสู่การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ พัฒนาให้เต็ม
รูปแบบและเป็น Multimedia มากขึ้น เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ และสามารถพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558 โรงเรียนเป็นสถาบันหนึ่งในชุมชนที่สามารถเตรียมความพร้อมให้แก่บุตรหลาน และประชากรใน
ชุมชน เพื่อให้เป็นประชากรที่มีประสิทธิภาพในการแข่งขันกับประชากรอาเซียน
4. ทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมีครูและบุคลากรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ เช่น การสืบค้นข้อมูล
การผลิตสื่อการสอน การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงสนับสนุนให้ครู และบุคลากรได้เพิ่มพูน ความรู้ให้
ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และสนับสนุน
ให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง
ค. ระบบปรับปรุงผลการดาเนินงาน
(1) แนวทางการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวน
กุหลาบมัธยม) ได้กาหนดแนวทางในการปรับปรุงโดยยึดหลักองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ดังนี้
1) ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery)
2) แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models)
3) วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision)
4) การเรียนรู้ของทีม (Team Learning)
5) การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking)
(2) การปรับปรุงประสิทธิภาพ
โรงเรี ย นกาญจนาภิเ ษกวิ ท ยาลั ย นครปฐม (พระต าหนั ก สวนกุ ห ลาบมั ธ ยม) ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการดาเนินงานทุกแนวทาง โดยมีการปรับปรุงผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่องตามวงจร P D C A
(Plan –Do- Check-Act) ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย
4 ขั้นตอน คือวางแผน- ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุงการดาเนินกิจกรรม ซึ่งส่งผลให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น
(3) การประเมิน
การประเมิ น ผลของโรงเรี ย นกาญจนาภิเ ษกวิ ทยาลั ย นครปฐม (พระต าหนั ก สวนกุห ลาบมัธ ยม) มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การประชุมเพื่อประเมินการดาเนินงานของโรงเรียนดังนี้
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- ประชุมกรรมการบริหารของโรงเรียน การประชุมในกลุ่มบริหารแต่ละกลุ่ม
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- ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ประชุมระดมความคิดการจัดทาแผนการปฏิบัติการประจาปี
- ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดาเนินงานรวมทั้งระดมความคิด และหาทางในการแก้ไข ปรับปรุง
การดาเนินงานของโรงเรียนในรอบปีปีละ 1 ครั้ง
2) การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีละ 1 ครั้ง
3) การประเมินตนเองและจัดทารายงานผลการพัฒนาการศึกษาทุกปี เพื่อรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัด
และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป
4) การประเมินภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาการประเมินรอบ 3
(4) กระบวนการเรียนรู้
มีการถ่ายทอดความรู้ผ่านช่องทางสื่อสารภายในโรงเรียนที่หลากหลาย เช่น ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
ทาง Facebook การประชุม อบรมสัมมนา หนังสือพิมพ์ ป้ายนิเทศ เสียงตามสาย การจัดทาเอกสารคู่มือการ
ปฏิบัติงานมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน มีการเรียนรู้ร่วมกันและการทางานเป็นที
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