ส่วนที่ ๕
สรุปผลและการนาไปใช้
สรุปผลการดาเนินงานโดยภาพรวม
ผลการดาเนินงานในภาพรวม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ตลอดจนคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน มีความตระหนักถึงความสาคัญและพยายามที่จะพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน เพื่อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
มาตรฐานครูด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณ ภาพให้สู ง ขึ้น โดยเฉพาะวิ ชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาและเทคโนโลยี และยกระดับคุณ ภาพนั กเรีย นมีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และทั กษะทางด้า น
วิช าการให้ เ ต็ม ตามศั ก ยภาพ โดยเฉพาะวิช าวิท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
ภาษาและเทคโนโลยี เที ย บ
มาตรฐานสากล โดยดาเนินการตามกลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม และพัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียน และการ
บริหารงานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย แบบความร่วมมือและการมีส่วนร่วม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนา
หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอนของครู โดยการพัฒนาครูให้มีทักษะและเทคนิคการสอน และการวัดประเมินผลแบบมืออาชีพ กลยุทธ์ที่ ๔
ส่งเสริมงานวิจัยครูและใช้งานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน รวมถึงการส่งเสริมนักเรียนด้วยกระบวนการคิด
การทางาน การแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการทาวิจัย กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมค่ายทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมสื่อการเรียนรู้ และการนาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนา
ผู้เรียน กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมการทางานแบบมีส่วนร่วม และทางานเป็นทีม กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การทางานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ของนักเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม ) สามารถดาเนิน การ
พัฒนานักเรียนเพื่อยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้ านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เต็มศักยภาพเทียบ มาตรฐานสากล เป็นผู้นาทางปัญ ญา ผู้นาทางความคิด มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น และนักพัฒนาที่ดีด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีเทียบโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นบุคคลแห่ง การเรียนรู้ รักการเรียนรู้ รักการอ่าน การเขียน
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรู้ รู้รอบ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถบูรณาการความรู้
ได้. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย ๒ ภาษาและมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบมาตรฐานสากล มีวินัยในตนเอง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีความเป็นผู้นาและมีจิตสาธารณะ
สามารถปฏิ บั ติ ต นตามแนววิ ถี พุ ท ธ มี จิ ต สาธารณะ และค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ เป็ น พลเมื อ งดี ใน วิ ถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ดารง
ความเป็นไทย อนุรักษ์ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา สืบสานงานพระราชดาริ น้อมนา
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ นการด ารงชี วิ ต มี สุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ตที่ ดี มี ศิ ล ปะและ
สุนทรียภาพ รักการออกกาลังกาย ห่างไกลยาเสพติด เป็นพลโลก อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตอบแทน บ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการดารงชีวิตที่ดี รู้เท่า
ทันสังคม ดารงตนอย่างมีความสุข
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กิจกรรมที่ประสบความสาเร็จ
กิจกรรมที่ประสบความสาเร็จ
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านวิทย์-คณิต

กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัย และการจัดการความรู้

ปัจจัยที่สนับสนุน
มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง มีเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ การมีส่วนร่วม มีการบริหารจัดการที่ดีและมี
ระบบกากับติดตามที่มีประสิทธิภาพ
โรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนใหครูและนักเรียน ของ
โรงเรียนตระหนักถึงความสาคัญของการทาวิจัยและการ
พัฒนาตนเอง ตลอดเวลา เพื่อใหมีความรูทางวิชาการ
และประสบการณทันตอวิชาการที่เปลี่ยนแปลง
โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และ
ศูนย์วิจัยของสถาบันวิจัยต่าง ๆ ในการสนับสนุนการ
สร้างบรรยากาศและส่งเสริมการวิจัย เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความชานาญการเฉพาะด้านของ คณะวิทยาศาสตร์
ห้องวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และศูนย์วิจัยของ
สถาบันวิจัยต่าง ๆ ได้ให้คาแนะนาและ คาปรึกษา
รวมทั้งอนุญาตใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ใน
การทาโครงงานและยินดีให้การสนับสนุนในการ ทา
โครงงานของนักเรียนของโรงเรียน มีการสนับสนุน
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและรับ
นักเรียนให้ ไปดูงานหรือฝึกงาน เป็นต้น

กิจกรรมเข้าค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย

นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ตรงได้ ฝึกทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการ
พัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับ
มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ การมีส่วนร่วม มีการ
บริหารจัดการที่ดีและมีระบบกากับติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม
การวัดประเมินผล

มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนา
นวัตกรรมการวัดและประเมินผลกับมหาวิทยาลัย มี
ระบบกากับติดตามที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการพัฒนาคลังข้อสอบกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

มีระบบกากับติดตามที่มีประสิทธิภาพ

๕๘

กิจกรรมอบรมครู ผู้บริหารในการพัฒนาทักษะ โรงเรียนไดพัฒนาและสรรหา สื่อการเรียนการสอน/ตารา
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน/การ เรียน/text book ที่ทันสมัยเพื่อใหนักเรียนไดรับการ
บริหาร การใช้สื่อเทคโนโลยี
พัฒนาอยางถูกตองและสมบูรณครอบคลุมครบทุกดาน
ทันตอความรูที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
กิจกรรมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
-

มีระบบกากับติดตามที่มีประสิทธิภาพและมีเครือข่าย
ความร่วมมือร่วมกัน
ปัจจัยที่สนับสนุน
-

จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
1. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2. มีการกาหนดเป้าหมาย วิธีการทางานและมีระยะเวลามีความเหมาะสม
3. มีการประชุมร่วมกัน วางแผนในการดาเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ
4. มีระบบการกากับ นิเทศติดตามกิจกรรม/โครงการอย่างต่อเนื่อง
5. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและ
เทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
7. ครูควรปรับพฤติกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
8. ครูของโรงเรียนมีภารกิจการสอนและงานบริการวิชาการ จึงทาใหมีเวลาในการทางานวิจัยนอย
แนวทางการพัฒนา
1. ควรมีการจัดทาหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น เป็นการดาเนินการให้มีหน่วยเรียนรู้บูรณาการข้าม
รายวิชา มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาที่นาไปบูรณาการ และมีตารางเรียนปกติและตาราง
เรียนรู้ของหน่วยบูรณาการ
2. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ เป็ นการดาเนินการให้มีใบกิจกรรมการจัด กระบวนการ
เรียนรู้ 7 กระบวนการ คือ การฝึกทักษะการสังเกต การฝึกการตรวจการแสดงออกทาง คุณลักษณะ
และค่านิยม 12 ประการ การสารวจแหล่งเรียนรู้ ของหน่วยบูรณาการ การอภิปรายแลกเปลี่ ยน
คาถามและคาดเดาคาตอบ การอภิปรายเชื่อมโยงคาถามกับสาระสาคัญรายวิชา การใช้บรรณานุกรม
วาง แผนการสืบค้น อ่านหาความรู้ที่เป็นสากลสนับสนุน โต้แย้งคาตอบที่คาดเดา และการอภิปราย
สรุ ป ความรู้ สากลตามประเด็ น ค าถามและความรู้ ที่ ไ ด้ เ พิ่ ม เติ ม และมี ก ารจั ด ท า ใบความรู้
ประกอบการจัดกระบวนการ เรียนรู้
3. ควรมีการจัดกิจกรรมความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาชีพ เป็นการดาเนินการให้มีใบกิจกรรม การจัด
กระบวนการ Project Based จานวน 4 กระบวนการ คือ การตั้งประเด็นสนใจพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการดารงชีวิต การรวบรวมสร้างความรู้สากลใช้สร้างกระบวนการและขั้นตอนการ

๕๙

พัฒนา นวัตกรรม การปฏิบัติปรับปรุงตามกระบวนการและขั้นตอน การสรุปผล สื่อสารนาเสนอ
รวมกลุ่มในวิชา ชุมนุมเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ และมีผลงานตามสาขาความเชี่ยวชาญ
4. ควรมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ควรดาเนินการให้มีเครื่องมือวัดผลที่วัดผล คุณภาพสูง
ด้านความรู้ทักษะ และบุคลิกภาพ ตามระดับขั้นพฤติกรรมที่ระบุในตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาครบ ทุก
ตัว ชี้ วั ด ให้ สอดคล้ อ งกั บ การออกแบบกระบวนการเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะใบกิ จ กรรม และมี เ ครื่ อ งมื อ
ประเมินผล สมดุลเชิงคุณภาพที่แปลผลความสอดคล้องกันระหว่างทักษะ บุคลิกภาพ และความรู้ ใน
แต่ละกิจกรรมการ ทางานของแต่ละใบกิจกรรม เพื่อนา ไปใช้แปลผลพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นระดับ
คุณภาพของทั กษะ และ บุคลิกภาพต่อการทางานตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาที่ จะแปลผลเป็น
คะแนนเก็บ และแปลผลพฤติกรรมที่ แสดงออกเป็นระดับสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักสูตร
ตลอดจนองค์ประกอบของบุคลิกภาพตามกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ
5. ควรมีการนาการประยุกต์นาเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดทาหน่วยเรียนรู้บูรณา
การของแต่ละระดับชั้น จัดทาใบกิจกรรมเพื่อมอบหมายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ จัดทาความรู้และ
การสืบค้นความรู้ในรูปแบบ Offline และแบบ Online ช่วยมอบหมายงาน รายงานผลงานส่ ง
การบ้าน จัดทา เครื่องมือวัดผลและประเมินผล การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Contents) ใน
รูปแบบสื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ e-Book หรือ Applications ต่างๆ
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