
รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หนา้ ๘ 

 

ส่วนที่ 2 
การด าเนนิงานตามกลยุทธ์ 

 
 กรอบความคิดและความเข้าใจเบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการยกระดับ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ท่ีคณะกรรมการด าเนินการท าความ
เข้าใจร่วมกัน 
 การยกระดับ  คือ การเปล่ียนแปลงบางส่ิงบางอย่าง  หรืออาจเป็นการเปล่ียนแปลงหลายส่ิงหลายอย่าง  
จากระดับเดิมท่ีเป็นอยู่ ไปสู่ระดับใหม่ท่ีสูงขึ้น  

ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ของนักเรียน หมายถึงนักเรียนท่ีบุคลิก ลักษณะ
ท่ีเป็นไปตามอุดมการณ์และเป้าหมายของหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ท้ัง ๙  
ข้อ ดังปรากฏในกลยุทธ์ด้านหลักสูตร 

โครงการยกระดับ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  มีการก าหนดกรอบความคิดการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ  เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นดังนี้ 
 ๑.  เปล่ียนแปลงแนวคิด ระบบ และวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัยในรูปแบบใหม่ 
 ๒. เปล่ียนแปลงหลักสูตรสถานศึกษาท่ีใช้กับนักเรียนท่ัวไป    เป็นหลักสูตรที่เหมาะส าหรับจัดการเรียนรู้
กับนักเรียนท่ีอยู่ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

๓. เปล่ียนแปลงแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา อย่างมีส่วนร่วม  เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนท่ี
สูงขึ้น 
 ๔. เปล่ียนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูให้สามารถส่งเสริมความเป็นเลิศแก่ผู้เรียน 
 ๔. เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยเน้นการปฏิบัติ  การประดิษฐ์คิดค้น  การท าวิจัย 
 ๖. เปล่ียนแปลงวิธีการท างานโดยการเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือ ระดับกลุ่ม  สร้างเครือข่าย 
ความร่วมกับมหาวิทยาลัยให้มีส่วนในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น 
 ๗. เปล่ียนแปลงแนวทางการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยงานวิจัยท้ังของครูและนักเรียน 

๘.  เปล่ียนแปลงมาตรฐานการศึกษาท่ีมีความแตกต่างระหว่างโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยให้สูงขึ้นและใกล้เคียงกัน  ด้วยส่ือและเทคโนโลยี ตลอดจนการท างานเป็นทีม 

๙.  เปล่ียนแปลงคุณภาพและมาตรฐานนักเรียนให้สูงขึ้นเทียบมาตรฐานสากล 
๑๐.  เปล่ียนแปลงส่ือ  นวัตกรรมการสอน  การวัดและประเมินผล 
๑๑.  เปล่ียนแปลงบุคลิกลักษณะนักเรียนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนา   

 
๒. กลยุทธ์การด าเนินงาน 

กลยุทธ์ในการด าเนินการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์   ๘  กลยุทธ์  ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่   ๑  ส่งเสริม และพัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียน และการบริหารงานกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  แบบความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่   ๒  พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หนา้ ๙ 

 

กลยุทธ์ที่   ๓  ปรับการเรียนเปล่ียนการสอนของครู โดยการพัฒนาครูให้มีทักษะและเทคนิคการสอน 
และการวัดประเมินผลแบบมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่   ๔  ส่งเสริมงานวิจัยครูและใช้งานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน รวมถึงการส่งเสริม
นักเรียนด้วยกระบวนการคิด  การท างาน  การแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการท าวิจัย 

กลยุทธ์ที่   ๕  ส่งเสริมค่ายทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี  
กลยุทธ์ที่   ๖  ส่งเสริมส่ือการเรียนรู้  และการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผู้เรียน  
กลยุทธ์ที ่  ๗  ส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วม และท างานเป็นทีม  
กลยุทธ์ที่   ๘  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   การท างานเป็นทีม  และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ของนักเรียน 
 

๒. กรอบการจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์ 

๑. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านวิทย์-คณิต (กลยุทธ์ท่ี  ๒ ) 
๒. พัฒนาอัจฉริยภาพด้าน  วิทย์   คณิต  ภาษา  และเทคโนโลยี 
 ๒.๑ พัฒนากระบวนการวิจัย  และการจัดการความรู้ ( กลยุทธ์ที่   ๔) 
 ๒.๒ กิจกรรมเข้าค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ( กลยุทธ์ที่   ๕) 
๓. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการวัดประเมินผล  (กลยุทธ์ที่   ๓) 
๔. พัฒนาคลังข้อสอบกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  (กลยุทธ์ที่   ๓) 
๕. อบรมครู   ผู้บริหารในการพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดการเรียนการสอน/การบริหาร การใช้

ส่ือเทคโนโลยี  ( กลยุทธ์ท่ี  ๑  กลยุทธ์ท่ี  ๖  และ กลยุทธ์ที่  ๗  ) 
๖. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  (กลยุทธ์ที่   ๘) 
 

๓. การด าเนินงานตามกลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่   ๑  ส่งเสริม และพัฒนาระบบการบรหิารงานโรงเรียน และการบริหารงานกลุ่มโรงเรียน 
                  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  แบบความร่วมมือ 
 หลักการ 
 แต่ละองค์กรจะประกอบด้วยบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีในงานต่าง ๆ  โดยมีเป้าหมายสุดท้ายท่ีเดียวกัน
ระบบงานท่ีองค์กรก าหนดขึ้นจึงมีความส าคัญต่อเป้าหมายขององค์กร  และท่ีส าคัญยิ่งระบบงานในองค์กร  คือ  
ความสามารถในการบริหารจัดการให้ระบบท่ีก าหนด  เดินหน้าอย่างมีคุณภาพ 

 
วัตถุประสงค์ 

  ๑.  เพื่อส่งเสริมระบบการบริหารการจัดการให้เป็นผู้น าทางความคิด  เป็นผู้น าทางปฏิบัติ  และ
เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงคุณภาพการศึกษาระดับโรงเรียนควบคู่ไปกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
  ๒. เพื่อส่งเสริมการใช้ข้อมูล และงานวิจัยเป็นฐานของระบบการบริหารการจัดการในโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)ควบคู่ไปกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
  ๓. เพื่อส่งเสริมการบริหารมีส่วนร่วม  โดยการประชุมวางแผนด าเนินงานของคณะผู้บริหาร  
คณะท างาน ในรูปคณะกรรมการ ส าหรับพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หนา้ ๑๐ 

 

พันธกิจ 
  ๑.  มีการประชุมกรรมการบรหิารโรงเรียนควบคู่กบัการประชุมกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเข้าถึงรายละเอียดในด้านการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน และกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

๒. ประชุมคณะท างาน ร่วมกันวิเคราะห์ สภาพปัญหาการบริหารและการจัดการท่ี 
ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน  รวมท้ังการบริหารและการจัดการท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

๓.  การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกท่านในการก าหนดแนวทางการบริหารใหม่ให้สอดคล้อง 
กับบริบทใหม่ในแต่ละปี  แต่ละกิจกรรมในโครงการ 

๔.  ประชุมช้ีแจงครูทั้งโรงเรียนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์โครงการ วิธีการด าเนินงานแต่ละ  
กิจกรรม    

๕.  มอบหมายภาระหน้าท่ีให้ครูทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการอย่างท่ัวถึง ท้ัง 
ผู้รับผิดชอบโดยตรง  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ให้ขับเคล่ือนไปพร้อมกัน 

๖.  คณะท างานประชุมเพื่อท าความเข้าใจในงานท่ีรับผิดชอบ  พร้อมท้ังเตรียมวางแผนการ 
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ        

๗.  มีกลไกลการดูแลอย่างใกล้ชิด และนิเทศติดตามทุกขั้นตอน 
๘.  ประชุมสรุปงานทุกครั้งหลังส้ินสุดกิจกรรมโครงการ ในระดับโรงเรียน ควบคู่กับกลุ่ม 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จัดท าข้อมูลอย่างเป็นระบบ และใช้เป็นฐานในการบริหารจัดการในครั้งต่อไป
ได้ทันที 
 

วิธีการด าเนินงาน 
๑. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวน

กุหลาบมัธยม)   
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการยกระดับ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
๓. ก าหนดวาระการประชุมตามปกติร่วมกัน  ทุก ๆ  ๑  เดือนเป็นอย่างน้อย ยกเว้น  มีกรณี

เร่งด่วน 
๔. มีการท างานแบบมีส่วนร่วม   จัดกิจกรรมวิจัยร่วมกัน   จัดท าหลักสูตรร่วมกัน 

จัดท าข้อสอบคัดเลือกนักเรียนร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หนา้ ๑๑ 

 

กลยุทธ์ที่   ๒ พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 หลักการ 

หลักสูตรเป็นเสมือนเส้นทางในการเดิน  หลักสูตรจะต้องบอกจุดหมายปลายทางของนักเรียนเมื่อจบ
หลักสูตร   เมื่อนักเรียนมีศักยภาพและเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน  การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนักเรียน
นับว่ามีความส าคัญมาก 

วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อพัฒนาและสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ภาษาและเทคโนโลยี 

๒. เพื่อส่งเสริมการน าหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 

๓. เพื่อศึกษาวิจัยคุณภาพนักเรียนภายหลังการน าหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความ 
เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปใช้ในระยะเวลา ๑ – ๓ ปี 
  

พันธกิจ 
 ๑.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์และท าความเข้าใจถึงลักษณะความเป็นเลิศทางด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
  ๒.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ก าหนดคุณลักษณะความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยร่วมกัน 

 ๓.  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าอุดมการณ์และเป้าหมาย หลักสูตรสถานศึกษา  ร่วมกันเพื่อ
ใช้พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยา
ลัย 

 ๔.  จัดท าหลักสูตรส าหรับพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ตามอุดมการณ์และเป้าหมายของหลักสูตร 

 ๕. ส่งเสริมการน าหลักสูตรไปใช้  โดยการประชุมช้ีแจง  ท าความเข้าใจครูผู้สอนทุกท่าน  
ก ากับ  นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 ๖.  ประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้  ท าวิจัยและน าผลการวิจัยหลักสูตรมาอภิปรายร่วมกัน
ให้เป็นไปตามอุดมการณ์และเป้าหมายของหลักสูตร 

 ๗.  ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศอย่าง
ต่อเนื่อง 

หมายเหตุ    ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘   ด าเนินการพันธะกิจ ข้อท่ี   ๕  -   ๘ 
 
วิธีการด าเนินงาน 

๑. แต่งต้ังคณะท างานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระ
ต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ควบคู่กับกลุ่มของโรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หนา้ ๑๒ 

 

๓.  น าหลักสูตรไปใช้ในห้องเรียนโดยการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน 
๔.  พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน    ส่ือการสอน  และการวัดผลประเมินผลอย่างต่อเนื่อง    
๔.  ประเมินหลักสูตร 
๕.  ประชุมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

 
กลยุทธ์ที่   ๓  ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครู โดยการพัฒนาครูให้มีทักษะและเทคนิคการสอน  
                       และการวัดประเมินผลแบบมืออาชีพ 
 หลักการ 
  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นนั้น  เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนท้ังตัว
หลักสูตร ระบบบริหารจัดการ  ตัวนักเรียน และท่ีส าคัญคือครูผู้สอน และท่ีส าคัญของครูผู้สอนคือ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้  หากครูขาดทักษะและเทคนิคการสอนการจัดการเรียนการสอน และขาดทักษะการวัดประเมินผล
แบบมืออาชีพ คุณภาพนักเรียนย่อมเกิดขึ้นได้ยาก 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
 ๒. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และแชร์ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 
 ๓. เพื่อส่งเสริมการน าขีดความสามารถของครูมาพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้

เต็มตามศักยภาพ 
 
พันธกิจ 
 ๑.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูในด้านการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 
 ๒.  สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีบรรลุเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม

สาระ  ในแต่ละโรงเรียน  รวมท้ังสัมมนาระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 ๓.  มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๔.  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 ๕.  จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน 
 ๖.  ประกวดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  และมอบรางวัล 

 
วิธีการด าเนินงาน 

  ๑.  จัดกิจกรรมอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ  
  ๒.  จัดเวลาให้ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
  ๓.  จัดเวลาให้ครูพัฒนากิจกรรมการวัดประเมินผล 
  ๔.  น าเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
  ๕.   ประกวดผลงานและมอบรางวัล 
 

  
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หนา้ ๑๓ 

 

กลยุทธ์ที่   ๔  ส่งเสริมงานวิจัยครูและใช้งานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรวมถึง 
                      การส่งเสริมงานวิจัยนักเรียน 
 หลักการ 
  การศึกษาวิจัยจะท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ท่ีมีความน่าเช่ือถือ เนื่องจากเป็นการศึกษาค้นพบ
โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีระเบียบแบบแผนในการคิด  มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลท่ี
ได้มาอย่างถูกต้อง  กระบวนการท าวิจัยจึงส่งเสริมให้ผู้ท าวิจัยได้คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ  มีการ
วางแผนการศึกษาเป็นขั้นเป็นตอน  เก็บข้อมูลท่ีเพียงพอ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์  การ
วิจัยจึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน  ถูกต้องตามแนวทาง การท างานวิจัยจะส่งเสริมนักเรียนมีคุณภาพสูง
ขึ้นเรียนรู้ด้วยเองเอง  ค้นหาค าตอบและเช่ือในเรื่องต่าง ๆ  ด้วยตนเอง  รวมถึงการน าผลงานวิจัยมาเป็นฐาน
ในการคิดการเช่ือในเรื่องท่ีสนใจ 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนทุกท่านจัดการการเรียนรู้โดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน 
 ๒.  เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนทุกท่านท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 

โดยเฉพาะผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี 
 ๓.  เพื่อพัฒนาทักษะการท าวิจัยให้กับนักเรียน  และส่งเสริมนักเรียนท าวิจัย 
 ๔.  เพื่อส่งเสริมทักษะการน าผลงานวิจัยมาสู่เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (งานวิพากษ์งานวิจัย)  

๕.  เพื่อส่งเสริมทักษะการน าผลงานวิจัยของครูมาสู่เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (งานวิพากษ์
งานวิจัย) ตลอดจนน าผลงานมาแกป้ัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาและเทคโนโลยีแก่นักเรียน  พร้อมท้ังส่งเสรมิงานวิจัยกลุ่มสาระอื่น ๆ  ท่ีมีความพร้อมร่วมน าเสนอผลงาน
  

 
พันธกิจ 
 ๑.  จัดอบรมท าการท าวิจัยให้กับครู  และนักเรียน 
 ๒.  ประชุมเชิงปฏิบัติการท าวิจัยท้ังครูและนักเรียน 
 ๓.  แต่งต้ังกรรมการท่ีปรึกษางานวิจัยนักเรียน 
 ๔.  มอบหมายครู  และนักเรียนท างานวิจัยในเรื่องท่ีสนใจ 
 ๔.  อบรมการวิธีการน าเสนอผลงานท้ังในรูปของการน าเสนอเป็นโพสเตอร์  การน าเสนอปาก

เปล่า 
 ๖.   น าคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย  และรับการวิพากษ์งานวิจัย ในงาน

แสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย ของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔ 
 ๗.  ประชุมสรุป และประเมินผลคุณภาพงานวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔ 
 
 
 
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หนา้ ๑๔ 

 

วิธีการด าเนินงาน 
๑. อบรมให้ความรู้ในการท าวิจัยของครู และนักเรียน 
๒. ปฏิบัติการท าวิจัยท้ังครูและนักเรียน 
๓. คอยให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนระหว่างท าวิจัย  และนิเทศติดตาม 
๔. สนับสนุน  งบประมาณในการท าวิจัย    
๕. จัดกิจกรรมวิพากษ์งานวิจัยครูและนักเรียนร่วมกันท้ัง   ๙   โรงเรียน 

 
กลยุทธ์ที่   ๕  ส่งเสริมทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี  
 หลักการ 
  การเรียนการสอนตามหลักสูตรนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ  อยู่แล้วมาก
น้อยขึ้นอยู่กับธรรมชาติวิชา  และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  แต่ถ้าเป็นนักเรียนท่ีต้องการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษา และเทคโนโลยี  จ าเป็นต้องเสริมทักษะท่ี
นอกเหนือจากกิจกรรมตามหลักสูตร เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุด 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษา และเทคโนโลยี 

  ๒.  เพื่อฝึกทักษะชีวิต  ทักษะการแก้ปัญหา   การอยู่ร่วมกัน   การท างานร่วม 
การรับฟังความคิดเห็น และการยอมรับซึ่งกันและกัน 

 ๓.  เพื่อสร้างเจตคติในการเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษา และเทคโนโลยี 
 
พันธกิจ 
 ๑.  ประชุมครูระดมความคิด  ก าหนดจุดประสงค์ และเป้าหมายของการจัดค่ายทักษะ

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษา และเทคโนโลยี 
 ๒.  ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าหลักสูตรค่ายทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์  ภาษา และเทคโนโลยี  ๒   ค่าย 
 ๓.  ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษา 

และเทคโนโลยีภายในโรงเรียน 
๔.  ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์   

คณิตศาสตร์  ภาษา และเทคโนโลยี 
๕.  ประชุมเชิงปฏิบัติสรุปผล  อภิปรายผล  และรายงานการจัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะ 

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษา และเทคโนโลยี 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 ๑. จัดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะวิชาการ  ๒  ครั้ง   
  -   จัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษา   

และเทคโนโลยีภายในสถานศึกษา  เป็นเวลา  ๒   วัน 
-  จัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษา    

และเทคโนโลยีภายนอกสถานศึกษา  เป็นเวลา  ๒   วัน  ๑  คืน 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หนา้ ๑๕ 

 

กลยุทธ์ที่   ๖  ส่งเสริมสื่อการเรียนรู้  และการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผูเ้รียน 

 หลักการ 

 การจัดการเรียนการสอน  การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจสู่นักเรียนมีวิธีการท่ีหลากหลาย  การใช้ส่ือ
ช่วยในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะท าให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนมีคุณภาพสูง
ขึ้น  และมีความจ าเป็นต่อการยกระดับคุณภาพนักเรียนเป็นอย่างมาก 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพื่อผลิตส่ือ  จัดซื้อ  จัดหาส่ือการเรียนรู้แก่นักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 ๒.  เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนใช้ส่ือ   ผลิตส่ือ  และวิจัยส่ือการเรียนรู้ที่น ามาใช้กับนักเรียน

ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
พันธกิจ 
  ๑.  วิเคราะห์หลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ใน

วางแผนจัดหาส่ือการเรียนการสอน 
 ๒.  เพื่อผลิตส่ือ  จัดซื้อ  จัดหาส่ือการเรียนรู้แก่นักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๓.  ส่งเสริมครูผู้สอน ผลิตส่ือ ใช้ส่ือ   และวิจัยส่ือการเรียนรู้ที่น ามาใช้กับนักเรียน 

ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  ๔.  พัฒนาส่ือ  On demand   เผยแพร่และใช้ร่วมภายในกลุ่มโรงเรียน 

 
วิธีการด าเนินงาน 

๑. ส ารวจส่ือการเรียนรู้ที่ครูจ าเป็นต้องใช้  และส่ือท่ีนักเรียนต้องการ 
๒. อบรม พัฒนาส่ือให้แก่ครูผู้สอน 
๓. ส่งเสริมครูผู้สอนผลิตส่ือ   จัดเก็บส่ือ   
๔. เผยแพร่ส่ือการสอนให้ใช้ร่วมกันภายในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

 
กลยุทธ์ที่   ๗  ส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วม และท างานเป็นทีม 
 
 หลักการ 
  การท างานแบบมีส่วนร่วม ด้วยวิธีการระดมความคิดจะมีส่วนส่งเสริมงานให้มีความละเอียด
รอบคอบงานมีคุณภาพ และการท ากิจกรรมร่วมกันจะส่งเสริมทีมงานให้เกิดความแข็งแกร่ง  มีต้นทุนทาง
ทรัพยากรบุคคลและต้นทุนทางปัญญามากขึ้น 
 
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หนา้ ๑๖ 

 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.   เพื่อระดมความคิด  จัดการความรู้  ดึงความรู้ความสามารถท้ังครู  ผู้บริหารที่มีอยู่

ท้ังหมดในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ออกมาสร้างคุณประโยชน์แก่นักเรียน 
 ๒.  เพื่อน าความรู้ความสามารถของบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

มาแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ มาเติมเต็ม และต่อยอดให้กับนักเรียน และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
  
พันธะกิจ 
  ๑.   จัดประชุมการร่วมมือทางวิชาการของครู ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

ในด้านต่าง ๆ  
 ๑.๑  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติท าข้อสอบกลางร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก-

วิทยาลัย เพื่อใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑     
 ๑.๒  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติท าหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ร่วมกัน 

 ๑.๓  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติเตรียมจัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัยของครู และนักเรียน กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔ 
 ๑.๔  การจัดประชุมเตรียมจัดค่ายคุณธรรม บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 
ร่วมกัน 

 ๒.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท ากิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ร่วมกัน 
 
 
กลยุทธ์ที่   ๘  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   การท างานเป็นทีม  และการอยู่ร่วมกันอย่างมี 
                  ความสุข ของนักเรียน 
 
 หลักการ 
  คุณภาพของนักเรียนท่ีแสดงออกมาทางพฤติกรรมนั้นประกอบด้วยความรู้ความสามารถการ
เรียน และ จริยธรรม  คุณงามความดี  และมีความสุขในการด ารงชีวิต การพัฒนานักเรียนจ าเป็นต้องพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับวิชาความรู้  โดยการน าหลักการทางศาสนามาฝึกฝน อบรม และก ากับการ
แสดงออกทางพฤติกรรมของตนเอง ในระหว่างเรยีนและการด ารงชีวิตตามปกติ 

 
วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์  เป็นคนดี  มีความสุข  รู้จักการเสียสละ และสร้างคุณประโยชน์แก่ผู้อื่น 
 ๒.  เพื่อฝึกสติให้เกิดปัญญา  เพื่อฝึกฝนการใช้สติกับการเรียนรู ้
 ๓.  เพื่อฝึกสติให้ก ากับการแสดงพฤติกรรม 
 
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หนา้ ๑๗ 

 

พันธกิจ 
  ๑. ส่งเสริมครูผู้สอนให้อบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ช้ีน า และท าให้ดูเป็นแบบอย่างทุกเวลา 
ทุกสถานท่ี 
  ๒. จัดค่ายบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 
  ๓.  จัดกิจกรรมให้ปฏิบัติงานร่วมกัน    อยู่ร่วมกัน  และบ าเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ  ตาม
เห็นสมควร 

 
วิธีการด าเนินงาน 

๑. ประชุมคณะกรรมการท่ีก ากับดูแลนักเรียนห้องโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
๒. ก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมครู และนักเรียนร่วมกัน 
๓. จัดตารางนักเรียนห้องส่งเสริมความเป็นเลิศให้ว่างตรงกันอย่างน้อย ๑  ช่ัวโมง 
๔. นิมนต์พระคุณเจ้าสอนการท ากรรมฐาน  และการฝึกสติเป็นระยะตลอดปีการศึกษา 
๕. ก าหนดให้รายวิชาท่ีมีการสอน ๓  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ฝึกสมาธิก่อนเรียน 5  นาทีทุกครั้ง 

 
 

 


