
 

๕๗ 

ส่วนที่ ๕ 
สรุปผลและการน าไปใช้ 

 
สรุปผลการด าเนินงานโดยภาพรวม 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ตลอดจนคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน มีความตระหนักถึงความส าคัญและพยายามท่ีจะพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน เพื่อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
มาตรฐานครูด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพให้สูงขึ้น  โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   
ภาษาและเทคโนโลยี และยกระดับคุณภาพนักเรียนมีคุณธรรม ความรู้  ความสามารถ และทักษะทางด้าน
วิชาการให้เต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   ภาษาและเทคโนโลยี  เทียบ
มาตรฐานสากล โดยด าเนินการตามกลยุทธ์ท่ี   ๑  ส่งเสริม และพัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียน และการ
บริหารงานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  แบบความร่วมมือและการมีส่วนร่วม  กลยุทธ์ท่ี   ๒ พัฒนา
หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลยุทธ์ท่ี   ๓  ปรับการเรียนเปล่ียนการ
สอนของครู โดยการพัฒนาครูให้มีทักษะและเทคนิคการสอน และการวัดประเมินผลแบบมืออาชีพ กลยุทธ์ท่ี   ๔  
ส่งเสริมงานวิจัยครูและใช้งานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน รวมถึงการส่งเสริมนักเรียนด้วยกระบวนการคิด  
การท างาน  การแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการท าวิจัย กลยุทธ์ท่ี   ๕  ส่งเสริมค่ายทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี  กลยุทธ์ท่ี   ๖  ส่งเสริมส่ือการเรียนรู้  และการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนา
ผู้เรียน  กลยุทธ์ที่   ๗  ส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วม และท างานเป็นทีม  กลยุทธ์ท่ี   ๘  ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม   การท างานเป็นทีม  และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ของนักเรียน  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) สามารถด าเนินการ
พัฒนานักเรียนเพื่อยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เต็มศักยภาพเทียบ มาตรฐานสากล  เป็นผู้น าทางปัญญา  ผู้น าทางความคิด  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  มีความเป็นนักวิจัย  นักประดิษฐ์คิดค้น   และนักพัฒนาท่ีดีด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีเทียบโรงเรียนมาตรฐานสากล  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  รักการเรียนรู้ รักการอ่าน การเขียน  
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  มีความรู้ รู้รอบ  สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถบูรณาการความรู้
ได้.   มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ   อย่างน้อย  ๒  ภาษาและมีทักษะการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบมาตรฐานสากล มีวินัยในตนเอง  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี  มีความเป็นผู้น าและมีจิตสาธารณะ 
สามารถปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธ มีจิต  สาธารณะ และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  เป็นพลเมืองดี  ใน วิถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย์  ด ารง
ความเป็นไทย  อนุรักษ์ภาษา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญา  สืบสานงานพระราชด าริ  น้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี  มีศิลปะและ
สุนทรียภาพ     รักการออกก าลังกาย  ห่างไกลยาเสพติด  เป็นพลโลก  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  ตอบแทน บ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง   มีทักษะในการด ารงชีวิตท่ีดี  รู้เท่า
ทันสังคม  ด ารงตนอย่างมีความสุข  

 



 

๕๘ 

กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ 
กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ ปัจจัยที่สนับสนนุ 

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านวิทย-์คณิต 

มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง มีเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับมหาวิทยาลัยท้ังในและ
ต่างประเทศ การมีส่วนร่วม มีการบริหารจัดการท่ีดีและมี
ระบบก ากับติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัย  และการจัดการความรู้ 

โรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนใหครูและนักเรียน ของ
โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการท าวิจัยและการ
พัฒนาตนเอง ตลอดเวลา เพื่อใหมีความรูทางวิชาการ
และประสบการณทันตอวิชาการท่ีเปล่ียนแปลง  
โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และ
ศูนย์วิจัยของสถาบันวิจัยต่าง ๆ ในการสนับสนุนการ
สร้างบรรยากาศและส่งเสริมการวิจัย เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
มีความช านาญการเฉพาะด้านของ คณะวิทยาศาสตร์ 
ห้องวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และศูนย์วิจัยของ
สถาบันวิจัยต่าง ๆ ได้ให้ค าแนะน าและ ค าปรึกษา 
รวมท้ังอนุญาตใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ใน
การท าโครงงานและยินดีให้การสนับสนุนในการ ท า
โครงงานของนักเรียนของโรงเรียน มีการสนับสนุน
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและรับ
นักเรียนให้ ไปดูงานหรือฝึกงาน เป็นต้น 

กิจกรรมเข้าค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย 

นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ตรงได้ ฝึกทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการ
พัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับ
มหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ การมีส่วนร่วม มีการ
บริหารจัดการท่ีดีและมีระบบก ากับติดตามท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม
การวัดประเมินผล   

มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนา
นวัตกรรมการวัดและประเมินผลกับมหาวิทยาลัย มี
ระบบก ากับติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมการพัฒนาคลังข้อสอบกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย   

มีระบบก ากับติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ 



 

๕๙ 

กิจกรรมอบรมครู   ผู้บริหารในการพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน/การ
บริหาร การใช้สื่อเทคโนโลยี   

โรงเรียนไดพัฒนาและสรรหา ส่ือการเรียนการสอน/ต ารา
เรียน/text book ท่ีทันสมัยเพื่อใหนักเรียนไดรับการ 
พัฒนาอยางถูกตองและสมบูรณครอบคลุมครบทุกดาน 
ทันตอความรูท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน 

กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   มีระบบก ากับติดตามท่ีมีประสิทธิภาพและมีเครือข่าย
ความร่วมมือร่วมกัน 

 
กิจกรรมที่ไม่ประสบความส าเร็จ 

กิจกรรมที่ไม่ประสบความส าเร็จ ปัจจัยที่สนับสนนุ 
- - 

  
จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

1. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

2. มีการก าหนดเป้าหมาย วิธีการท างานและมีระยะเวลามีความเหมาะสม 
3. มีการประชุมร่วมกัน วางแผนในการด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 
4. มีระบบการก ากับ นิเทศติดตามกิจกรรม/โครงการอย่างต่อเนื่อง 
5. มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและ

เทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ 
7. ครูควรปรับพฤติกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
8. ครูของโรงเรียนมีภารกิจการสอนและงานบรกิารวชิาการ จึงท าใหมีเวลาในการท างานวิจัยนอย 

แนวทางการพัฒนา 
1. ควรมีการจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับช้ัน เป็นการด าเนินการให้มีหน่วยเรียนรู้บูรณาการข้าม

รายวิชา มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาท่ีน าไปบูรณาการ และมีตารางเรียนปกติและตาราง 
เรียนรู้ของหน่วยบูรณาการ 

2. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ เป็นการด าเนินการให้มีใบกิจกรรมการจัด กระบวนการ
เรียนรู้ 7 กระบวนการ คือ การฝึกทักษะการสังเกต การฝึกการตรวจการแสดงออกทาง คุณลักษณะ
และค่านิยม 12 ประการ การส ารวจแหล่งเรียนรู้ของหน่วยบูรณาการ การอภิปรายแลกเปล่ียน 
ค าถามและคาดเดาค าตอบ การอภิปรายเช่ือมโยงค าถามกับสาระส าคัญรายวิชา การใช้บรรณานุกรม
วาง แผนการสืบค้น อ่านหาความรู้ท่ีเป็นสากลสนับสนุน โต้แย้งค าตอบท่ีคาดเดา และการอภิปราย
สรุปความรู้ สากลตามประเด็น ค าถามและความรู้ ท่ีได้เพิ่มเติม และมีการจัดท า ใบความรู้
ประกอบการจัดกระบวนการ เรียนรู้ 

3. ควรมีการจัดกิจกรรมความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาชีพ เป็นการด าเนินการให้มีใบกิจกรรม การจัด
กระบวนการ Project Based จ านวน 4 กระบวนการ คือ การต้ังประเด็นสนใจพัฒนานวัตกรรมเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพการด ารงชีวิต การรวบรวมสร้างความรู้สากลใช้สร้างกระบวนการและขั้นตอนการ



 

๖๐ 

พัฒนา นวัตกรรม การปฏิบัติปรับปรุงตามกระบวนการและขั้นตอน การสรุปผล ส่ือสารน าเสนอ
รวมกลุ่มในวิชา ชุมนุมเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ และมีผลงานตามสาขาความเช่ียวชาญ 

4. ควรมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ควรด าเนินการให้มีเครื่องมือวัดผลท่ีวัดผล คุณภาพสูง
ด้านความรู้ทักษะ และบุคลิกภาพ ตามระดับข้ันพฤติกรรมท่ีระบุในตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชาครบ ทุก
ตัวช้ีวัด ให้สอดคล้องกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละใบกิจกรรม และมีเครื่องมือ
ประเมินผล สมดุลเชิงคุณภาพท่ีแปลผลความสอดคล้องกันระหว่างทักษะ บุคลิกภาพ และความรู้ใน
แต่ละกิจกรรมการ ท างานของแต่ละใบกิจกรรม เพื่อน า ไปใช้แปลผลพฤติกรรมท่ีแสดงออกเป็นระดับ
คุณภาพของทักษะ และ บุคลิกภาพต่อการท างานตามตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชาท่ีจะแปลผลเป็น
คะแนนเก็บ และแปลผลพฤติกรรมท่ีแสดงออกเป็นระดับสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักสูตร 
ตลอดจนองค์ประกอบของบุคลิกภาพตามกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ 

5. ควรมีการน าการประยุกต์น าเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณา
การของแต่ละระดับช้ัน จัดท าใบกิจกรรมเพื่อมอบหมายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ จัดท าความรู้และ 
การสืบค้นความรู้ในรูปแบบ Offline และแบบ Online ช่วยมอบหมายงาน รายงานผลงานส่ง
การบ้าน จัดท า เครื่องมือวัดผลและประเมินผล การพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Contents) ใน
รูปแบบส่ือออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ e-Book หรือ Applications ต่างๆ 


