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ส่วนที่ ๕ 
สรุปผลและการน าไปใช้ 

 
สรุปผลการด าเนินงานโดยภาพรวม 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะครู  ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ตลอดจนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  นักเรียน มี
ความตระหนักถึงความส าคัญและพยายามที่จะพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริหาร
และการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูด้านการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพให้สูงขึ้น  โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   ภาษาและเทคโนโลยี และยกระดับ
คุณภาพนักเรียนมีคุณธรรม ความรู้  ความสามารถ และทักษะทางด้านวิชาการให้เต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะ
วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาและเทคโนโลยี  เทียบมาตรฐานสากล โดยด าเนินการตามกลยุทธ์ที่   ๑  
ส่งเสริม และพัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียน และการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  แบบ
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม กลยุทธ์ที่   ๒ พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ กลยุทธ์ที่   ๓  ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครู โดยการพัฒนาครูให้มีทักษะและเทคนิคการ
สอน และการวัดประเมินผลแบบมืออาชีพ กลยุทธ์ที่   ๔  ส่งเสริมงานวิจัยครูและใช้งานวิจัยในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน รวมถึงการส่งเสริมนักเรียนด้วยกระบวนการคิด  การท างาน  การแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการ
ท าวิจัย กลยุทธ์ที่   ๕  ส่งเสริมค่ายทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี  กลยุทธ์
ที่   ๖  ส่งเสริมสื่อการเรียนรู้  และการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผู้เรียน  กลยุทธ์ที่   ๗  ส่งเสริมการท างานแบบมี
ส่วนร่วม และท างานเป็นทีม  กลยุทธ์ที่   ๘  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   การท างานเป็นทีม  และการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ของนักเรียน  

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สามารถด าเนินการพัฒนานักเรียนเพ่ือยกระดับกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียน มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เต็มศักยภาพเทียบ 
มาตรฐานสากล  เป็นผู้น าทางปัญญา  ผู้น าทางความคิด  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความเป็นนักวิจัย  นัก
ประดิษฐ์คิดค้น   และนักพัฒนาที่ดีด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบโรงเรียนมาตรฐานสากล  
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  รักการเรียนรู้ รักการอ่าน การเขียน  การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  มีความรู้ รู้
รอบ  สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถบูรณาการความรู้ได้ .   มีความรู้และทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศ   อย่างน้อย  ๒  ภาษาและมีทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทียบมาตรฐานสากล มีวินัยในตนเอง  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของศาสนา เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี  มีความเป็นผู้น าและมีจิตสาธารณะ สามารถปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธ 
มีจิต  สาธารณะ และค่านิยมที่พึงประสงค์  เป็นพลเมืองดี  ในวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย์   ด ารงความเป็นไทย  อนุรักษ์ภาษา  
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญา  สืบสานงานพระราชด าริ  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  มีศิลปะและสุนทรียภาพ     รักการออกก าลัง
กาย  ห่างไกลยาเสพติด  เป็นพลโลก  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตอบแทน  บ้านเมืองตาม
ความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง   มีทักษะในการด ารงชีวิตที่ดี  รู้เท่าทันสังคม  ด ารงตนอย่างมีความสุข  
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กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ 
 

กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านวิทย์-คณิต 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยมีการพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง มีเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการในการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์กับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ การมี
ส่วนร่วม มีการบริหารจัดการที่ดีและมีระบบก ากับติด
ตามท่ีมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัย  และการจัดการความรู้ 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยส งเสริมและ
สนับสนุนใหครูและนักเรียน ของโรงเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของการท าวิจัยและการพัฒนาตนเ อง 
ตลอดเวลา เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและประสบการณ
ทันตอวิชาการที่ เปลี่ยนแปลง  โรงเรียนได้รับความ
ร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และศูนย์วิจัยของ
สถาบันวิจัยต่าง ๆ ในการสนับสนุนการสร้างบรรยากาศ
และส่งเสริมการวิจัย เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความช านาญ
การเฉพาะด้านของ คณะวิทยาศาสตร์ ห้องวิจัยของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และศูนย์วิจัยของสถาบันวิจัยต่าง ๆ 
ได้ให้ค าแนะน าและ ค าปรึกษา รวมทั้งอนุญาตใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการท าโครงงานและ
ยินดีให้การสนับสนุนในการ ท าโครงงานของนักเรียนของ
โรงเรียน มีการสนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษและรับนักเรียนให้ ไปดูงานหรือฝึกงาน 
เป็นต้น 

กิจกรรมเข้าค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย 

นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ตรงได้ ฝึกทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการ
พัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับ
มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ การมีส่วนร่วม มีการ
บริหารจัดการที่ดีและมีระบบก ากับติดตามท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม
การวัดประเมินผล   

มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนา
นวัตกรรมการวัดและประเมินผลกับมหาวิทยาลัย มี
ระบบก ากับติดตามที่มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมการพัฒนาคลังข้อสอบกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย   

มีระบบก ากับติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมอบรมครู   ผู้บริหารในการพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน/การ
บริหาร การใช้สื่อเทคโนโลยี   

โรงเรียนไดพัฒนาและสรรหา สื่อการเรียนการสอน/ต ารา
เรียน/text book ที่ทันสมัยเพ่ือใหนักเรียนไดรับการ 
พัฒนาอยางถูกตองและสมบูรณครอบคลุมครบทุกดาน 
ทันตอความรูที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน 

กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   มีระบบก ากับติดตามท่ีมีประสิทธิภาพและมีเครือข่าย
ความร่วมมือร่วมกัน 

 
กิจกรรมที่ไม่ประสบความส าเร็จ 

กิจกรรมที่ไม่ประสบความส าเร็จ ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
- - 

  
จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น 

1. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

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

เทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
7. ครูควรปรับพฤติกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
8. ครูของโรงเรียนมีภารกิจการสอนและงานบริการวิชาการ จึงท าใหมีเวลาในการท างานวิจัยนอย 
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แนวทางการพัฒนาส าหรับปีงบประมาณ 2559 
1. ควรมีการจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น เป็นการด าเนินการให้มีหน่วยเรียนรู้บูรณาการข้าม

รายวิชา มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาที่น าไปบูรณาการ และมีตารางเรียนปกติและตาราง 
เรียนรู้ของหน่วยบูรณาการ 

2. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ เป็นการด าเนินการให้มีใบกิจกรรมการจัด กระบวนการ
เรียนรู้ 7 กระบวนการ คือ การฝึกทักษะการสังเกต การฝึกการตรวจการแสดงออกทาง  คุณลักษณะ
และค่านิยม 12 ประการ การส ารวจแหล่งเรียนรู้ของหน่วยบูรณาการ การอภิปรายแลกเปลี่ยน 
ค าถามและคาดเดาค าตอบ การอภิปรายเชื่อมโยงค าถามกับสาระส าคัญรายวิชา การใช้บรรณานุกรม
วาง แผนการสืบค้น อ่านหาความรู้ที่เป็นสากลสนับสนุน โต้แย้งค าตอบที่คาดเดา และการอภิปราย
สรุปความรู้ สากลตามประเด็น ค าถามและความรู้ที่ได้เพ่ิมเติม และมีการจัดท า ใบความรู้
ประกอบการจัดกระบวนการ เรียนรู้ 

3. ควรมีการจัดกิจกรรมความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาชีพ เป็นการด าเนินการให้มีใบกิจกรรม การจัด
กระบวนการ Project Based จ านวน 4 กระบวนการ คือ การตั้งประเด็นสนใจพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ 
พัฒนาคุณภาพการด ารงชีวิต การรวบรวมสร้างความรู้สากลใช้สร้างกระบวนการและขั้นตอนการ
พัฒนา นวัตกรรม การปฏิบัติปรับปรุงตามกระบวนการและขั้นตอน การสรุปผล สื่อสารน า เสนอ
รวมกลุ่มในวิชา ชุมนุมเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ และมีผลงานตามสาขาความเชี่ยวชาญ 

4. ควรมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ควรด าเนินการให้มีเครื่องมือวัดผลที่วัดผล คุณภาพสูง
ด้านความรู้ทักษะ และบุคลิกภาพ ตามระดับขั้นพฤติกรรมที่ระบุในตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาครบ ทุก
ตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละใบกิจกรรม และมีเครื่องมือ
ประเมินผล สมดุลเชิงคุณภาพที่แปลผลความสอดคล้องกันระหว่างทักษะ บุคลิกภาพ และความรู้ ใน
แต่ละกิจกรรมการ ท างานของแต่ละใบกิจกรรม เพ่ือน า ไปใช้แปลผลพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นระดับ
คุณภาพของทักษะ และ บุคลิกภาพต่อการท างานตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาที่จะแปลผลเป็น
คะแนนเก็บ และแปลผลพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นระดับสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักสูตร 
ตลอดจนองค์ประกอบของบุคลิกภาพตามกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ 

5. ควรมีการน าการประยุกต์น าเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณา
การของแต่ละระดับชั้น จัดท าใบกิจกรรมเพ่ือมอบหมายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ จัดท าความรู้และ 
การสืบค้นความรู้ในรูปแบบ Offline และแบบ Online ช่วยมอบหมายงาน รายงานผลงานส่ง
การบ้าน จัดท า เครื่องมือวัดผลและประเมินผล การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Contents) ใน
รูปแบบสื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ e-Book หรือ Applications ต่างๆ 

6. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นรายบุคคล เช่น โครงการส่งเสริม  
ให้ครูใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ Inquiry-based Learning หรือ Problem-based Learning 
ในรายวิชาต่างๆ โครงการ พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่
บุคลากร โครงการพัฒนาครูของแต่ละสาขาวิชา เป็นต้น 

7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรท างานวิจัยและสร้างผลงานทางวิชาการหรือ องค์
ความรู้ใหม ่ๆ มีโครงการ เช่น โครงการสรรหาผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาประจ าสาขาวิชาและให้การ
ฝึกอบรม ทางวิชาการให้แก่บุคลากร โครงการพัฒนาครูของแต่ละสาขาวิชาเพ่ือเป็นผู้น าทางวิชาการ



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หน้า ๕๕ 

 

สามารถท างานระดับนานาชาติได้ โครงการสนับสนุนให้บุคลากรไปเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน
วิชาการท้ังในและต่างประเทศ เป็นต้น 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรตลอดจนส่งเสริมและกระตุ้น 
ให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันในองค์กร มีโครงการ เช่น โครงการพลังความผูกพันเสริมสร้าง
องค์กร (Engagement) โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร สร้างความตระหนักและความ
เข้าใจในอุดมการณ์ของโรงเรียนและความร่วมใจ ในการพัฒนางาน เป็นต้น 

9. กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมน านักเรียนไปศึกษาดูงานในหน่วยงานวิจัยต่างๆ 
และจัดการบรรยายพิเศษโดยนักวิจัยและ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือจุดประกายนักเรียนในการคิดหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ และสร้างเสริมประสบการณ์ในการ
ท างานวิจัย ซึ่งจะท าให้นักเรียนเข้าใจถึงคุณค่าและความส าคัญของการท างานวิจัย เห็นบรรยากาศใน
การท างานวิจัย และโอกาสในการประกอบอาชีพด้านงานวิจัยที่หลากหลาย อีกทั้งเป็นแนวทาง  ใน
การศึกษาต่อและเลือกประกอบอาชีพด้านการวิจัยในอนาคต 

10. ส าหรับการพัฒนาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และน าเทคนิค
การสอนต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การใช้เทคนิคการ
สอนแบบ Problem-basedLearning หรือ Debate เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน แสวงหาค าตอบของ
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนว  
ทางแก้ปัญหา หรือโต้แย้งโดยใช้หลักการหรือองค์ความรู้ในวิชาต่าง ๆ อาทิเช่น มีการใช้โปรแกรม 
SAS Curriculum Pathways เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ตามเนื้อหาที่สนใจ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นการปฏิบัติจริงเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มากขึ้น อาทิการสนับสนุนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะภาษาอังกฤษ 
การน าเสนอแบบสาธิต (Demonstrative presentation) การน าเสนออาชีพที่สนใจ (Career 
aspiration) การจ าลองสถานการณ์ในการถูกสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ (Interview mocks up) การ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รวมถึง การจัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (Summer camp, SAT, 
TOEFL) ให้แก่นักเรียนที่สนใจ เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 


