
 

๒๘ 

ส่วนที่ 4    
ผลการด าเนินงาน 

 
โครงการยกระดับ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน

วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีกลยุทธ์ในการด าเนินการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ก้าวสู่
การเป็นโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์   ๘   กลยุทธ์  ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่   ๑  ส่งเสริม และพัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียน และการบริหารงานกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  แบบความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่   ๒ พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
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  
กลยุทธ์ที่   ๗  ส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วม และท างานเป็นทีม  
กลยุทธ์ที่   ๘  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   การท างานเป็นทีม  และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ของนักเรียน 
โดยมีกรอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการด าเนินการ ภายใต้กรอบแนวทาง ดังนี้ 
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) 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ได้ด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อย 

คณะกรรมการบริหารงานโครงการจึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๙ 

ตารางแสดงผลท่ี 6   การจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) (ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘) ครั้งท่ี 1 

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

การจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 1 

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   

6-8 
เมษายน 
2558 

- 10 23,240 

  - 10 23,240 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์และท าความเข้าใจถึงลักษณะความเป็นเลิศทางด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 ๒.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ก าหนดคุณลักษณะความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยร่วมกัน 

๓.  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าอุดมการณ์และเป้าหมาย หลักสูตรสถานศึกษา  ร่วมกันเพื่อใช้พัฒนา
ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

๔.  จัดท าหลักสูตรส าหรับพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ตามอุดมการณ์และเป้าหมายของหลักสูตร 

๕. ส่งเสริมการน าหลักสูตรไปใช้  โดยการประชุมช้ีแจง  ท าความเข้าใจครูผู้สอนทุกท่าน  ก ากับ  
นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

๖.  ประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้  ท าวิจัยและน าผลการวิจัยหลักสูตรมาอภิปรายร่วมกันให้เป็นไป
ตามอุดมการณ์และเป้าหมายของหลักสูตร 

๗.  ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๐ 

ตารางแสดงผลท่ี 7   การจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  (ปีงบประมาณ  
๒๕๕๘ ) ครั้งท่ี 2 

 
 ผลการจัดกิจกรรมค่ายทักษะวิชาการครั้งท่ี  ๒ 

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

18-19 
กรกฎาคม 
2558 

- 43 8,600 

รวม  - 43 8,600 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์และท าความเข้าใจถึงลักษณะความเป็นเลิศทางด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 ๒.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ก าหนดคุณลักษณะความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยร่วมกัน 

๓.  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าอุดมการณ์และเป้าหมาย หลักสูตรสถานศึกษา  ร่วมกันเพื่อใช้พัฒนา
ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

๔.  จัดท าหลักสูตรส าหรับพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ตามอุดมการณ์และเป้าหมายของหลักสูตร 

๕. ส่งเสริมการน าหลักสูตรไปใช้  โดยการประชุมช้ีแจง  ท าความเข้าใจครูผู้สอนทุกท่าน  ก ากับ  
นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

๖.  ประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้  ท าวิจัยและน าผลการวิจัยหลักสูตรมาอภิปรายร่วมกันให้เป็นไป
ตามอุดมการณ์และเป้าหมายของหลักสูตร 

๗.  ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๑ 

ตารางแสดงผลท่ี 8  การจัดกิจกรรมอบรมการท าวิจัย  ครูและนักเรียน ครั้งท่ี ๑  โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ) 

 
โรงเรียน ผลการจัดกิจกรรมอบรมการท าวิจัย  ครูและนักเรียน คร้ังที่ ๑   

วัน/เดือน/ป ี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 
(บาท) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   

12-13 
มีนาคม2558 

98  43   67,200 

รวม  98  43   67,200 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการ
จัดการความรู้ ครั้งท่ี 1 ส าหรับนักเรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2) นักเรียนลงมือปฏิบัติการพัฒนาผลงานนวัตกรรมโดยการตั้งประเด็นค าถาม สมมุติฐานอย่างมี
เหตุผล การสืนค้นความรู้ จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ น ามาสรุปองค์ความรู้ อย่างมีล าดับ
ขั้นตอน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เลือกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๒ 

 
ตารางแสดงผลท่ี 9  การจัดกิจกรรมอบรมการท าวิจัย  ครูและนักเรียน ครั้งท่ี 2                

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ) 
 

โรงเรียน ผลการจัดกิจกรรมอบรมการท าวิจัย  ครูและนักเรียน คร้ังที่ ๑   
วัน/เดือน/ป ี จ านวน

นักเรียน 
จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   

2 ก.ค. 58 98  43   70,620 

รวม  98  43   70,620 
 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการ
จัดการความรู้ ครั้งท่ี 2 ส าหรับนักเรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2) นักเรียนลงมือปฏิบัติการพัฒนาผลงานนวัตกรรม จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน สรุปและ
อภิปรายผล ข้อเสนอแนะน สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ มีการอภิปรายผล เปรียบเทียบ
เช่ือมโยงความรู้อย่างสมเหตุสมผล น าองค์ความรู้ท่ีได้ น าเสนอวิธีการคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ พร้อมน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าสู่สาธารณชนผ่านส่ือท่ีหลากหลายอย่างเหมาะสม 
เขียนรายงานทางวิชการ 

3) นักเรียนน าเสนอผลงานวิจัยร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๓ 

 

ตารางแสดงผลท่ี 10  การเข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา   ครั้งท่ี  ๔ 
 
 การจัดกิจกรรมน าเสนองานวิจัยและวิพากษ์วิจัย  ครูและนักเรียน 

 คร้ังที่ ๔ 
วัน /เดือน /ปี จ านวน

นักเรียน 
จ านวนครู งบประประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   

26-28 
สิงหาคม 
2558 

98 20 152,400 

  98 20 152,400 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1) ด ำเนินกำรจัดเวทีวิพำกย์ผลงำนนวัตกรรม /วิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดย oral individual 
presentation / oral panel presentation 

2) จัดนิทรรศกำรน ำเสนผลงำนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรวิจัย และกำรจัดกำรควำมรู้ ร่วมกันกลุ่ม
กำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพื่อกำรถ่ำยโอนองค์ควำมรู้จำกำรศึกษำ ค้นคว้ำและข้อค้นพบ 

3) น ำควำมรู้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำไปประยุกต์กิจกรรมท่ีสร้ำงสรรค์เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและ
ชุมชน 

4) พัฒนำสู่กำรเขียนรำยงำนทำงวิชกำร รวบรวมบทคัดย่อเพื่อจัดท ำวำรสำรเพื่อกำรวิจัย ต่อไป 

 

 



 

๓๔ 

ตารางแสดงผลท่ี 11  ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย ผู้บริหาร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ) 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อนวัตกรรมและงานวิจัย ชื่อผู้จัดท า กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
1 รำยงำนกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์    บนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
โดยใช้เทคนิค STAD ในรำยวิชำ ง 30202 
หลักกำรโปรแกรม ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 

นำงสำวอุษณีย์   น้อยศรี การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์) 

2 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีน 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4       
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
 

นางอิสรา  ธริญาติ 
 

ภาษาต่างประเทศ 

3 ผลการฝึกแบบหนักสลับเบาในระดับสูงร่วมกับการ
ฝึกแบบพลัยโอเมตริกท่ีมีผลต่อสมรรถภาพทางกาย
ส าหรับใช้ในนการเล่นกีฬาแบดมินตัน 

นายชาญชัย ชาญฤทธิ์ สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

4 รายงานผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนโดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 5E รายวิชา ส 22103 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

นางสาวพรทิพา ชิเดนทรีย์ สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

5 รายงานผลการใช้ชุดการสอน รายวิชา ศ 21102 
ดนตรี เร่อง การเปล่าขลุ่ยเพียงออ ส าหรับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นายนธี  สว่างดี ศิลปะ 

6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
เรื่อง รามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทกของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 ด้วยรูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

นางสาวกรรณิการ์ ค าหอม
กุลและนางสาวศิริพร เอกอุ 

ภาษาไทย 

7 รายงานผลการใช้ชุดการเรียนการสอนรายวิชา ว 
30224 เคมี 4 เรื่อง เซลล์กัลป์วานิก ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

นางสุธาทิพย์ ผลไสว วิทยาศาสตร์ 

8 ผลการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด(CGI) 
เรื่อง วิธีเรียงสลับเปล่ียนและวิธีจัดหมู่ ท่ีมีผลต่อ
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5 

นายสงครามชัย กล่ินถือศีล คณิตศาสตร์ 

 



 

๓๕ 

ตารางแสดงผลท่ี 12  ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ) 
   
ท่ี ชื่อ หัวข้อวิจัย ระดับรางวัล 
1 เด็กหญิงจิรัชยำ สมุทรสินธุ์ ควำมน่ำจะเป็นท่ีผลรวมบนแต้มของลูกเต๋ำ

จ ำนวน N ลูกจะเป็นจ ำนวนคู่หรือจ ำนวนค่ี 
เหรียญเงิน 

2 เด็กหญิงชวิศำ แก้วศรีเกษม ควำมน่ำจะเป็นท่ีผลรวมบนแต้มของลูกเต๋ำ
จ ำนวน N ลูกจะเป็นจ ำนวนคู่หรือจ ำนวนค่ี 

เหรียญเงิน 

3 เด็กหญิงพันธนันท์ เสรีเชษฐพงศ์ ควำมน่ำจะเป็นท่ีผลรวมบนแต้มของลูกเต๋ำ
จ ำนวน N ลูกจะเป็นจ ำนวนคู่หรือจ ำนวนค่ี 

เหรียญเงิน 

4 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ หันหวล กำรหำจ ำนวนรูปสำมเหล่ียมท่ีมีจุดยอดอยู่
บนกริดจำกรูปแบบท่ีก ำหนด 

เหรียญทอง 

5 เด็กหญิงนลิน รัตนศักดิ์ศิริ กำรหำจ ำนวนรูปสำมเหล่ียมท่ีมีจุดยอดอยู่
บนกริดจำกรูปแบบท่ีก ำหนด 

เหรียญทอง 

6 เด็กหญิงญำณิศำ พรประทีป
มงคล 

กำรหำจ ำนวนรูปสำมเหล่ียมท่ีมีจุดยอดอยู่
บนกริดจำกรูปแบบท่ีก ำหนด 

เหรียญทอง 

7 เด็กหญิงหัสต์กมล บัวจ ำนงค์ กำรหำจ ำนวนรูปสำมเหล่ียมท่ีมีจุดยอดอยู่
บนกริดจำกรูปแบบท่ีก ำหนด 

เหรียญทอง 

8 เด็กชำยคเณศ บุญศิริ แผนผังโรงเรียน เหรียญเงิน 
9 เด็กชำยคณัชพงษ์ เพิงมำก แผนผังโรงเรียน เหรียญเงิน 
10 เด็กชำยอนุพงษ์ พรหมเมศ แผนผังโรงเรียน เหรียญเงิน 
11 เด็กหญิงธนธรณ์ สวัสด์ิศรี กำรพัฒนำส่ือกำรเรียนกำรสอนเรื่องท่ีมำของ

ค่ำพำยและกำรหำควำมยำวเส้นรอบรูปวงกลม
โดยใช้โปรแกรม GSP  

เหรียญทอง 

12 เด็กหญิงธำรใส ภำคภูมิ กำรพัฒนำส่ือกำรเรียนกำรสอนเรื่องท่ีมำของ
ค่ำพำยและกำรหำควำมยำวเส้นรอบรูปวงกลม
โดยใช้โปรแกรม GSP  

เหรียญทอง 

13 เด็กหญิงเหมวรรณ เหตำนุรักษ์ กำรพัฒนำส่ือกำรเรียนกำรสอนเรื่องท่ีมำของ
ค่ำพำยและกำรหำควำมยำวเส้นรอบรูปวงกลม
โดยใช้โปรแกรม GSP  

เหรียญทอง 

14 เด็กชำยธนภูมิ เวชวงศ์วำน กำรพัฒนำส่ือกำรเรียนกำรสอนเรื่องท่ีมำของ
ค่ำพำยและกำรหำควำมยำวเส้นรอบรูปวงกลม
โดยใช้โปรแกรม GSP  

เหรียญทอง 

15 เด็กหญิงกวินรัตน ์เอี่ยมสะอำด กำรบ ำบัดน้ ำเสียด้วยพืชน้ ำ 3 ชนิด เหรียญทองแดง 
16 เด็กหญิงกรองหทัย ลดำสวรรค์ กำรบ ำบัดน้ ำเสียด้วยพืชน้ ำ 3 ชนิด เหรียญทองแดง 
17 เด็กหญิงธันยำมนต์ กัว กำรบ ำบัดน้ ำเสียด้วยพืชน้ ำ 3 ชนิด เหรียญทองแดง 



 

๓๖ 

ท่ี ชื่อ หัวข้อวิจัย ระดับรางวัล 
18 เด็กชำยธนพล แคล้วภัยพำล ศึกษำกำรให้ควำมเย็นจำกเทอร์โมอิเล็กทริค เหรียญทอง 

19 เด็กชำยกิตติยำ มั่นจิรังกูร ศึกษำกำรให้ควำมเย็นจำกเทอร์โมอิเล็กทริค เหรียญทอง 

20 เด็กชำยชิดชนก นำมเจริญ ศึกษำกำรให้ควำมเย็นจำกเทอร์โมอิเล็กทริค เหรียญทอง 

21 เด็กหญิงศิริมณฑล อินศิริ กำรส่ือสำรด้วยแสง เหรียญทอง 

22 เด็กหญิงศิริวรรณ ค ำเรือง กำรส่ือสำรด้วยแสง เหรียญทอง 

23 เด็กหญิงอริสรำ แสงแก้ว กำรส่ือสำรด้วยแสง เหรียญทอง 

24 เด็กชำยพีระวศุตม์ ยังให้ผล กำรส่ือสำรด้วยแสง เหรียญทอง 
25 เด็กหญิงสรัลรัตน์ อึ้งวัฒนำนนท์ สเปคตรัมของแสงกับกำรเจริญเติบโตของต้น

กะเพรำเขียว 
เหรียญทอง 

26 เด็กหญิงศศิธร ปิ่นเกล้ำ สเปคตรัมของแสงกับกำรเจริญเติบโตของต้น
กะเพรำเขียว 

เหรียญทอง 

27 เด็กชำยนนนท์ มุ่งเขตกลำง สเปคตรัมของแสงกับกำรเจริญเติบโตของต้น
กะเพรำเขียว 

เหรียญทอง 

28 เด็กชำยทวีสิน แสงแก้วเกิด กำรเพิ่มขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของขด
ลวดทองแดงมีผลต่อกำรไปไกลของรถบังคับ
วิทย ุ

เหรียญทอง 

29 เด็กชำยปวเรศ ศรีปิยรัตนกุล กำรเพิ่มขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของขด
ลวดทองแดงมีผลต่อกำรไปไกลของรถบังคับ
วิทย ุ

เหรียญทอง 

30 เด็กชำยวริทธิ์ จิตต์บรรจง กำรเพิ่มขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของขด
ลวดทองแดงมีผลต่อกำรไปไกลของรถบังคับ
วิทย ุ

เหรียญทอง 

31 เด็กหญิงกิติ์ติกัญญำ ศรีวิสุทธิกุล น้ ำยำท ำควำมสะอำดทองเหลืองจำกสำร
รอบตัว 

เหรียญทอง 

32 เด็กหญิงณัฐพร ปุชิณ น้ ำยำท ำควำมสะอำดทองเหลืองจำกสำร
รอบตัว 

เหรียญทอง 

33 เด็กหญิงอภิสรำ เลขำลำวัณย์ น้ ำยำท ำควำมสะอำดทองเหลืองจำกสำร
รอบตัว 

เหรียญทอง 

34 เด็กหญิงนภัสนันท์ สุวรรณภักดี วุ้นหลำกสีมหัศจรรย์จำกธรรมชำติ เหรียญทอง 
35 เด็กหญิงภัทรมน ศรีพลอย วุ้นหลำกสีมหัศจรรย์จำกธรรมชำติ เหรียญทอง 
36 เด็กหญิงชัญญำ ตัญญวงษ ์ วุ้นหลำกสีมหัศจรรย์จำกธรรมชำติ เหรียญทอง 
37 เด็กชำยธีระธร ถำวรธนบุตร ธำตุอำหำรที่มีผลต่อกำรเกิดดอกของต้น

ดำวเรือง 
เหรียญทอง 

38 เด็กชำยปุณยวีร์ เลิศพงศ์เกษม ธำตุอำหำรที่มีผลต่อกำรเกิดดอกของต้น
ดำวเรือง 

เหรียญทอง 



 

๓๗ 

ท่ี ชื่อ หัวข้อวิจัย ระดับรางวัล 
39 เด็กชำยอิทธิกร เพิ่มพูน ธำตุอำหำรที่มีผลต่อกำรเกิดดอกของต้น

ดำวเรือง 
เหรียญทอง 

40 เด็กชำยธีธัช องศุลำภะ ธำตุอำหำรที่มีผลต่อกำรเกิดดอกของต้น
ดำวเรือง 

เหรียญทอง 

41 เด็กชำยทศวรรษ พูลสวัสด์ิ ชำปอเพื่อสุขภำพ เหรียญทอง 
42 เด็กชำยภูมิภัทร ไหลเวชพิทยำ ชำปอเพื่อสุขภำพ เหรียญทอง 
43 เด็กชำยรวินทร์  ยิ่งสกุล ชำปอเพื่อสุขภำพ เหรียญทอง 
44 เด็กหญิงเมธำพร เสือป่ำ กำรเปล่ียนรูปแบบใบหูกวำงเพื่อลดระยะเวลำ

ในกำรเตรียมน้ ำเล้ียงปลำกัด 
เหรียญทอง 

45 เด็กหญิงสุวรินทร ์วชิร
สุทธำนันท์ 

กำรเปล่ียนรูปแบบใบหูกวำงเพื่อลดระยะเวลำ
ในกำรเตรียมน้ ำเล้ียงปลำกัด 

เหรียญทอง 

46 เด็กหญิงชนิญำดำ กระทุ่มทอง กำรเปล่ียนรูปแบบใบหูกวำงเพื่อลดระยะเวลำ
ในกำรเตรียมน้ ำเล้ียงปลำกัด 

เหรียญทอง 

47 เด็กหญิงบุษดี ดอกบัวบำน เครื่องประดับไล่ยุงจำกเปลือกพืชตระกูลส้มท่ี
มีประสิทธิภำพในกำรไล่ยุงได้มำกท่ีสุด 

เหรียญเงิน 

48 เด็กหญิงปริยำกร ปั้นเหน่ง เครื่องประดับไล่ยุงจำกเปลือกพืชตระกูลส้มท่ี
มีประสิทธิภำพในกำรไล่ยุงได้มำกท่ีสุด 

เหรียญเงิน 

49 เด็กหญิงภัทรลดำ บุญประเสริฐ เครื่องประดับไล่ยุงจำกเปลือกพืชตระกูลส้มท่ี
มีประสิทธิภำพในกำรไล่ยุงได้มำกท่ีสุด 

เหรียญเงิน 

50 เด็กชำยยศวริศ พิมพ์พันธ ์ ควำมช้ืนกับกำรเจริญเติบโตของต้นถั่วงอก เหรียญเงิน 
51 เด็กหญิงปนัสยำ รัตนบรรณสกุล ควำมช้ืนกับกำรเจริญเติบโตของต้นถั่วงอก เหรียญเงิน 
52 เด็กหญิงกัญญำภรณ์ อำจจิตต์ ควำมช้ืนกับกำรเจริญเติบโตของต้นถั่วงอก เหรียญเงิน 
53 เด็กหญิงวรพรรณ เจ้ิง ควำมช้ืนกับกำรเจริญเติบโตของต้นถั่วงอก เหรียญเงิน 
54 เด็กชำยวริทธิ์ รจิตพฤกษำ ควำมถ่ีเสียงกับกำรกินไม้ของปลวก เหรียญทองแดง 
55 เด็กชำยธีรภัทร ฟังเร็ว ควำมถ่ีเสียงกับกำรกินไม้ของปลวก เหรียญทองแดง 
56 เด็กชำยภำณุพงศ์ เพลินประภำ

พร 
ควำมถ่ีเสียงกับกำรกินไม้ของปลวก เหรียญทองแดง 

57 เด็กชำยคฑำเทพ สีสันต์ กำรศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิภำพอัตรำกำร
เต้นของหัวใจในกำรเดินขึ้นบรรไดของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษำ 

เหรียญทอง 

58 เด็กหญิงธันย์ขนก สุขเทียม
สุวรรณ 

กำรศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิภำพอัตรำกำร
เต้นของหัวใจในกำรเดินขึ้นบรรไดของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษำ 
 
 

เหรียญทอง 



 

๓๘ 

ท่ี ชื่อ หัวข้อวิจัย ระดับรางวัล 

59 เด็กหญิงพัทธ์ธีรำ จงวัฒนำนุกูล กำรศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิภำพอัตรำกำร
เต้นของหัวใจในกำรเดินขึ้นบรรไดของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษำ 

เหรียญทอง 

60 เด็กชำยชยำงกูร สอนเสนำ กำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตของเช้ือรำบนขนม
ปัง 

เหรียญทอง 

61 เด็กชำยวรเศรษฐ์ ศรีมณีธรรม กำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตของเช้ือรำบนขนม
ปัง 

เหรียญทอง 

62 เด็กหญิงโสมอำภำ อำสำทรง
ธรรม 

กำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตของเช้ือรำบนขนม
ปัง 

เหรียญทอง 

63 เด็กชำยวัธนชัย นำคละมัย กำรศึกษำกำรสร้ำงสูตรอำหำร (ไรทะเล 
สำหร่ำยหำงกระรอก และอำหำรส ำเร็จรูป) ท่ี
มีผลต่อกำรเปล่ียนสีของปลำทอง 

เหรียญทอง 

64 เด็กหญิงโชติกำ แสนสุริวงศ์ กำรศึกษำกำรสร้ำงสูตรอำหำร (ไรทะเล 
สำหร่ำยหำงกระรอก และอำหำรส ำเร็จรูป) ท่ี
มีผลต่อกำรเปล่ียนสีของปลำทอง 

เหรียญทอง 

65 เด็กหญิงผุสชำ ปู่หล ำ กำรศึกษำกำรสร้ำงสูตรอำหำร (ไรทะเล 
สำหร่ำยหำงกระรอก และอำหำรส ำเร็จรูป) ท่ี
มีผลต่อกำรเปล่ียนสีของปลำทอง 

เหรียญทอง 

66 เด็กหญิงรสิตำ ติยภูมิ กำรศึกษำกำรสร้ำงสูตรอำหำร (ไรทะเล 
สำหร่ำยหำงกระรอก และอำหำรส ำเร็จรูป) ท่ี
มีผลต่อกำรเปล่ียนสีของปลำทอง 

เหรียญทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๙ 

ตารางแสดงผลท่ี 13  การตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๔  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘) 
 

โรงเรียน การตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                     

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   

13 
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ผลการตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                    

ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย  ครั้งท่ี  ๔  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจ านวน 13 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 
81 ระดับเหรียญเงินจ านวน 2 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 13 และระดับเหรียญทองแดงจ านวน 1 เหรียญ 
คิดเป็น ร้อยละ 6  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๐ 

ตารางแสดงผลท่ี 14  ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ) 
 
ท่ี ชื่อ หัวข้อวิจัย ระดับรางวัล 
1 นำงสำวธนภร รุ่งโนร ี กำรศึกษำควำมสัมพันธุ์ระหว่ำง

แรงเคล่ือนไฟฟ้ำกับผลต่ำงของอุณหภูมิ
รอยต่อร้อนและรอยต่อเย็นของคู่โลหะนิกเกิล
และทองแดง 

เหรียญทอง 

2 นำงสำววรินยุพำ สุขุมวำนิชกุล กำรศึกษำควำมสัมพันธุ์ระหว่ำง
แรงเคล่ือนไฟฟ้ำกับผลต่ำงของอุณหภูมิ
รอยต่อร้อนและรอยต่อเย็นของคู่โลหะนิกเกิล
และทองแดง 

เหรียญทอง 

3 นำงสำวพิมพ์ปุษยำ วงศ์สำมมุข กำรศึกษำควำมสัมพันธุ์ระหว่ำง
แรงเคล่ือนไฟฟ้ำกับผลต่ำงของอุณหภูมิ
รอยต่อร้อนและรอยต่อเย็นของคู่โลหะนิกเกิล
และทองแดง 

เหรียญทอง 

4 นำงสำวปิยะธิดำ อู่ทอง กำรศึกษำควำมสัมพันธุ์ระหว่ำง
แรงเคล่ือนไฟฟ้ำกับผลต่ำงของอุณหภูมิ
รอยต่อร้อนและรอยต่อเย็นของคู่โลหะนิกเกิล
และทองแดง 

เหรียญทอง 

5 นำงสำวณัฐนรี นำคะรัตน์ กำรศึกษำระยะห่ำงของกำรถ่ำยภำพจำกวัตถุ
ท่ีมีผลต่อกำรมองเห็นเป็นภำพสำมมิติ 

เหรียญทอง 

6 นำงสำวปุณณดำ คุณำอภิชัย กำรศึกษำระยะห่ำงของกำรถ่ำยภำพจำกวัตถุ
ท่ีมีผลต่อกำรมองเห็นเป็นภำพสำมมิติ 

เหรียญทอง 

7 นำงสำวพัชรำ พงษ์หำญพำณิชย์ กำรศึกษำระยะห่ำงของกำรถ่ำยภำพจำกวัตถุ
ท่ีมีผลต่อกำรมองเห็นเป็นภำพสำมมิติ 

เหรียญทอง 

8 นำงสำวสุภำวิดำ สุขค ำปำ กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรชนของลูกตุ้มเหล็ก
กับกำรใช้โปรแกรม Tracker 

เหรียญทองแดง 

9 นำงสำวอรยำ ประภำสว่ำง กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรชนของลูกตุ้มเหล็ก
กับกำรใช้โปรแกรม Tracker 

เหรียญทองแดง 

10 นำงสำวบรำลี จูยืนยง กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรชนของลูกตุ้มเหล็ก
กับกำรใช้โปรแกรม Tracker 

เหรียญทองแดง 

11 นำยคณพล คิลำนนท์ ไส้ดินสอจำกถ่ำนก ำมันต์ เหรียญเงิน 

12 นำยธนบัตร ขำวสว่ำง ไส้ดินสอจำกถ่ำนก ำมันต์ เหรียญเงิน 

13 นำงสำวกำนต์ธีรำ มีพันธ ์ ไส้ดินสอจำกถ่ำนก ำมันต์ เหรียญเงิน 

14 นำยกิตติพัฒน์ ล ำทอง สมุนไพรกับควำมสำมำรถในกำรจับตกตะกอน
ตะกั่ว 

เหรียญทอง 



 

๔๑ 

ท่ี ชื่อ หัวข้อวิจัย ระดับรางวัล 
15 นำยณัฐธัญ เข็มทรัพย์ สมุนไพรกับควำมสำมำรถในกำรจับตกตะกอน

ตะกั่ว 
เหรียญทอง 

16 นำงสำวทัตพิชำ เสวกรำชสวัสด์ิ สมุนไพรกับควำมสำมำรถในกำรจับตกตะกอน
ตะกั่ว 

เหรียญทอง 

17 นำยกรธวัช ทับทิมหอม กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรเคล่ือนท่ีแบบ
โพรเจกไทล์ของลูกตุ้มเหล็กกับกำรใช้
โปรแกรม Tracker 

เหรียญทอง 

18 นำงสำวนันทยำ น้อยปั่น กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรเคล่ือนท่ีแบบ
โพรเจกไทล์ของลูกตุ้มเหล็กกับกำรใช้
โปรแกรม Tracker 

เหรียญทอง 

19 นำงสำวพรรณรมิตำ ผิวงำม กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรเคล่ือนท่ีแบบ
โพรเจกไทล์ของลูกตุ้มเหล็กกับกำรใช้
โปรแกรม Tracker 

เหรียญทอง 

20 นำงสำวปุญชรัสมิ์ วงศ์พุทธำ ปริมำณควำมเค็มท่ีมีผลต่อควำมทนทำนของ
ต้นกล้วยไม้สกุลหวำย 

เหรียญทอง 

21 นำงสำวพัทธนันท์ อักษรไชย ปริมำณควำมเค็มท่ีมีผลต่อควำมทนทำนของ
ต้นกล้วยไม้สกุลหวำย 

เหรียญทอง 

22 นำงสำวพิชำมญช์ุ บัวหิรัญ ปริมำณควำมเค็มท่ีมีผลต่อควำมทนทำนของ
ต้นกล้วยไม้สกุลหวำย 

เหรียญทอง 

23 นำยธนพล อรุณศิริ ปริมำณควำมเค็มท่ีมีผลต่อควำมทนทำนของ
ต้นกล้วยไม้สกุลหวำย 

เหรียญทอง 

24 นำยคัณฉัตร กุหลำบแก้ว ชนิดของแสงสีท่ีมีผลต่อกำรเจริญเติบโตและ
อัตรำกำรงอกของเมล็ดผักชี 

เหรียญทอง 

25 นำงสำวกรณิศ ธนไพโรจน ์ ชนิดของแสงสีท่ีมีผลต่อกำรเจริญเติบโตและ
อัตรำกำรงอกของเมล็ดผักชี 

เหรียญทอง 

26 นำงสำวปภำณิน อังกูรโชติบุตร ชนิดของแสงสีท่ีมีผลต่อกำรเจริญเติบโตและ
อัตรำกำรงอกของเมล็ดผักชี 

เหรียญทอง 

27 นำยณัฐชนน สกุลเจริญพร กำรศึกษำพฤติกรรมของมดด ำท่ีมีต่อผลไม้ท่ีมี
รสเปรี้ยว 

เหรียญเงิน 

28 นำงสำวกฤษกร ธนไพโรจน ์ กำรศึกษำพฤติกรรมของมดด ำท่ีมีต่อผลไม้ท่ีมี
รสเปรี้ยว 

เหรียญเงิน 

29 นำงสำววรรธนวรรณ ฉิมพลีนำศ
รม 

กำรศึกษำพฤติกรรมของมดด ำท่ีมีต่อผลไม้ท่ีมี
รสเปรี้ยว 

เหรียญเงิน 

30 นำยภูชิต ไชยบูรณ์ กำรเปรียบเทียบแสงสีท่ีมีผลต่อกำร
เจริญเติบโตของดอกดำวเรือง 
 

เหรียญทอง 



 

๔๒ 

ท่ี ชื่อ หัวข้อวิจัย ระดับรางวัล 
31 นำยสุรวิชญ์ สว่ำงแจ้ง กำรเปรียบเทียบแสงสีท่ีมีผลต่อกำร

เจริญเติบโตของดอกดำวเรือง 
เหรียญทอง 

32 นำงสำวปำงวรรธนะ สุขใจ กำรเปรียบเทียบแสงสีท่ีมีผลต่อกำร
เจริญเติบโตของดอกดำวเรือง 

เหรียญทอง 

   
 

ตารางแสดงผลท่ี 15  การตัดสินระดับเหรียญรางวัล  และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๔  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘) 
 
โรงเรียน การตัดสินระดับเหรียญรางวัล  และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม 

7 
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ผลการตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                    

ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย  ครั้งท่ี  ๔  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจ านวน 7 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 54 
ระดับเหรียญเงินจ านวน 4 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 31 และระดับเหรียญทองแดงจ านวน 2 เหรียญ คิด
เป็น ร้อยละ 15  
 

 
 
 
 



 

๔๓ 

ตารางแสดงผลท่ี 16  การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการวัดและการ
ประเมินผล  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  (ปีงบประมาณ  
๒๕๕๘ ) 

 
โรงเรียน การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  

การพัฒนานวัตกรรมการวัดและการประเมินผล   
วัน/เดือน/ป ี จ านวนนักเรียน จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   

วันท่ี 21-22 
สิงหาคม พ.ศ. 
2558 

- 120 27,400 

รวม  - 120 27,400 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการวัดและการประเมินผล  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยการฝึกอบรมการสร้างข้อสอบตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ในวันท่ี 21-22 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยมีครูเข้าร่วมกิจกรรม
ท้ังส้ิน 120 คน  โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวคิดและตัวอย่างข้อสอบของ PISA  การสร้างแนวข้อสอบ
ตามแนวทางของ PISA บรรยายและฝึกปฏิบัติโดย ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนาและคณะ จากส านักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๔ 

ตารางสรุปผลท่ี 17  การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคลังข้อสอบ  โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ) 
 
 ข้อมูลการจัดกิจกรรมการวัดผลประเมินผลและคลังข้อสอบ 

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู จ านวน
ข้อสอบ 

งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   

-  120 900   - 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
น าการกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างข้อสอบตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน

ร่วมกับนานาชาติ (PISA) ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ น ามาฝึกปฏิบัติสร้างข้อสอบเพื่อรวบรวมเป็นสารสนเทศ ส าหรับกลุ่ม
รายวิชาพื้นฐาน จ านวนรายวิชาละ 30 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๕ 

ตารางแสดงผลท่ี 18  จ านวนข้อสอบท่ีพัฒนาเข้าสู่คลังข้อสอบ  กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย (ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ) 
 
 จ านวนข้อสอบเข้าสู่ระบบ  กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ฯ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   

540 540 540 540 540 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 ประสานรวบรวมเป็นข้อมูลสารสนเทศในรายวิชาพื้นฐาน  แต่ไม่สามารถบรรจุลงโปรแกรมได้
เนื่องจากโปรแกรมไม่อัพเดท  

ตารางแสดงผลท่ี 19  การจัดค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัย  (การจัดกิจกรรมทักษะวิชาการครั้งท่ี  
๑)   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ )  
 
 ผลการจัดกิจกรรมค่ายทักษะวิชาการครั้งท่ี  ๑ 

วัน /เดือน /ปี จ านวนนักเรียน จ านวนครู งบประประมาณ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   

27-28 
พฤศจิกายน 
2558 

100 74 34,800 

  100 74 34,800 
 

กิจกรรมทีด าเนินการ 

 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ าบาดาล จัดกิจกรรม
สัญจรเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ าบาดาลในโรงเรียน 14 แห่ง ซึ่งต้ังอยู่ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดนครปฐม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเยาวชนระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1-6 อายุระหว่าง 13-18 ปี 
ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าบาดาล ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตส านึกในการเป็น
เจ้าของทรัพยากรน้ าบาดาลในท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง และเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอหรือต่อยอดความรู้เรื่องน้ าบาดาลเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในสถานศึกษาของตนเอง   ส าหรับ
รูปแบบการจัดกิจกรรมสัญจรเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ าบาดาล จะเป็นกิจกรรม Roadshow ในโรงเรียนเพื่อ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจด้านน้ าบาดาล อาทิ  การส ารวจและประเมินศักยภาพแหล่งน้ า
บาดาล การพัฒนาน้ าบาดาล การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร  น้ าบาดาล รวมถึงการก ากับดูแลการประกอบ
กิจการน้ าบาดาล โดยน าเสนอผ่านนิทรรศการตามฐานการเรียนรู้นอกห้องเรียน และมีนักวิชาการของกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาลช่วยให้ค าแนะน าหรืออธิบายเพิ่มเติมในส่วน ท่ีเกี่ยวข้อง ควบคู่กับกิจกรรมนันทนาการ
อื่นๆ มีการคัดเลือกตัวแทนจากแต่ละโรงเรียน ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน และะ



 

๔๖ 

ดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน พร้อมอาจารย์ผู้ดูแล 1 คน รวมท้ังส้ิน 42 คน เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
ด้านการพัฒนาน้ าบาดาลท่ีจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันท่ี 17-19 มกราคม 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ท าหน้าท่ีเป็นเครือข่ายเยาวชน รักษ์น้ าบาดาล โดยรวมสมาชิกท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช่วงช้ันเดียวกันร่วมจัดท า
โครงงานเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ าบาดาลส่งเข้าประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษากว่า 140,000 
บาท ท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ รางวัลท่ี 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท 
รางวัลท่ี 2 ทุนการศึกษา 15,000 บาท และรางวัลท่ี 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 3 
รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 
 ส่วนท่ี 2 ท่ีโรงเรียนด าเนินการคือการจัดกิจกรรมต่อยอดจากกิจกรรม “รักษ์น้ าบาดาล” โดยการ 
บูรณาการร่วมกับ 4 กลุ่มสารการเรียนรู้ ในลักษณะกิจกรรม walk rally  ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีการจัดกิจกรรม My Map word  ขึ้นเพื่อ
เขียนแผนผังค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง   และส่วนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีการจัดกิจกรรมการออกแบบโปสเตอร์
เพื่อการรณรงค์การอนุรักษ์น้ า ขึ้นเพื่อ ร่วมกับรณรงค์และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรักษ์น้ า   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๗ 

ตารางแสดงผลท่ี 20  การจัดค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัย  (การจัดกิจกรรมทักษะ
วิชาการครั้งท่ี 2)  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  (ปีงบประมาณ  
๒๕๕๘ )  
 
 ผลการจัดกิจกรรมค่ายทักษะวิชาการครั้งท่ี  2 

วัน /เดือน /ปี จ านวนนักเรียน จ านวนครู งบประมาณ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   

15-16 
มีนาคม 
2558 

222 66 159,995 

  222 66 159,995 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการโดยการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยรูปแบบ
กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม WalkRally  ประกอบด้วย ฐำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ช่ือว่ำ 
“อัจฉริยะทำงคณิตศำสตร์” ฐำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ช่ือว่ำ “แย้ลงรู” ฐำนภำษำ “จับคู่ศัพท์” 
และมีการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา โดยให้หัวข้อเกี่ยวกับ ไฟท์ต้ิง.. ช่ือว่ำ “ปลำหมอปำลูกบอลกินแดน” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๘ 

ตารางแสดงผลท่ี 21  การจัดกิจกรรมพัฒนาครู   ผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  (ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ) 
 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาครู   ผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย            

วัน /เดือน /ปี จ านวนนักเรียน จ านวนครู งบประมาณ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   

3-5 สิงหาคม 
2558 

- 124 104,240 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษท่ี 
21 ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน พัทยำ ชลบุรี ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๙ 

ตารางแสดงผลท่ี 22  การจัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  (ปีงบประมาณ  
๒๕๕๘ )  
 
 การจัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์        
วัน /เดือน /ปี จ านวนนักเรียน จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   

ตลอดปี
การศึกษา 

90 5 406,338 

 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

1) ประชุมคณะท างานห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2) จัดท าแนวทางการพัฒนาอัจฉริยะภาพนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  และตอนปลาย  

พิจารณารายวิชาท่ีสอนเสริม 
3) จัดท าโครงการและเสนอโครงการสอนเสริมพิเศษ  เพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพความเป็นเลิศ

ทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  เพื่อด าเนินการต่อไป 
4) จัดท าตารางการสอนเสริมพิเศษ  เพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ 

และวิทยาศาสตร์ 
5) ติดต่อวิทยากร และท าหนังสือเรียนเชิญ 
6) จัดท าตารางเนื้อหาวิชามอบแก่วิทยากร 
7) ด าเนินการสอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์   และคณิตศาสตร์ในรับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  วิชา

ฟิสิกส์  เคมี และคณิตศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๐ 

 
ตารางแสดงผลท่ี 23   การจัดกิจกรรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยี  ของ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ) 
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย การจัดกิจกรรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยี   

วัน /เดือน /ปี จ านวนส่ือ
การสอน 

จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   

 212 - 64,395.85 

  212 - 64,395.85 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  จัดซื้อหาส่ือส่ือการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยีในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี 

ตารางแสดงผลท่ี 24  ค่ายคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ) 
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ผลการจัดกิจกรรมค่ายค่ายคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ   

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

17-21 
กรกฎาคม 
2559 

32 4 101,012 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ  นักเรียนโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย  นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบ

มัธยม )  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 เข้ำร่วมกำรบวชบรรพชำเป็นสำมเณร จ ำนวน 40 รูป ร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย   
 

 

 

 
 
 
 
 



 

๕๑ 

 
ตารางแสดงผลท่ี 25   ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาท าส่ือ  On demand ของ โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ) 
 

 
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาท าส่ือ  On demand 
 

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

12-13  
กันยายน 
2559 

30 2 47,200 

 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ   อบรมการสร้างสื่อ VDO on Demand โดยโปรแกรม Camtasia ให้กับ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยมีครูเข้าร่วม
กิจกรรมท้ังส้ิน 30 คน  โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดท าบทเรียน VDO on Demand บรรยายและฝึก
ปฏิบัติโดย ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคลและพัฒนาส่ือบทเรียนด้วยโปรแกรม Camtasia Studio  V7.0 ตัดต่อและ
Export ในรูปแบบ VDO  โดยนายรชะ ไทยประกอบ และการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม 
Filpbook  

 

 

  
 
 
 
 
 

ตารางแสดงผลท่ี 26 จ านวนส่ือ  On demand  ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ) 
 

โรงเรียน จ านวนส่ือ  On demand  กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ฯ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระต าหนักสวน
กุหลาบมัธยม) 

1 1 1 1 1 



 

๕๒ 

ตารางแสดงผลท่ี 27  การทดสอบระดับชาติ (คะแนน  O-net  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓)  (ห้องส่งเสริม
ความเป็นเลิศ ) 
   

วิชา การทดสอบระดับชาติ(คะแนน  O-net  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

ค่าเฉลี่ย คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

ค่าเฉลี่ย 

วิทยาศาสตร์ 88.00 40.00 66.50 72.00 32.00 49.80 
คณิตศาสตร์ 93.60 35.20 66.60 92.50 22.50 55.30 
ภาษาไทย 70.30 40.60 52.20 86.50 31.00 73.50 
ภาษาอังกฤษ 90.00 26.00 51.30 67.00 14.00 45.10 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 78.00 38.00 64.10 67.00 43.00 53.90 
รวม 83.86 35.96 30.07 38.50 28.50 55.52 
 
 
 

การทดสอบระดับชาติ (คะแนน  O-NET  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖)  (ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๓ 

ตารางแสดงผลท่ี 28   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรายวิชาพื้นฐาน  ๕   วิชาหลัก  ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑-6  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 กลุ่มนักเรียนห้องส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์ 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
จ านวน
นักเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรายวิชาพื้นฐาน    (เกรดเฉล่ีย ) 
คะแนน
เฉล่ีย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

สังคม
ศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 66 3.96 3.70 3.75 3.87 3.73 3.80 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 66 3.88 3.81 3.82 3.83 3.85 3.84 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 58 2.71 2.69 3.87 3.71 3.71 3.34 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 32 3.91 3.96 3.86 3.11 3.66 3.70 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 24 3.25 3.77 3.94 3.28 3.95 3.64 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 28 2.64 3.65 3.61 2.84 3.10 3.17 

โดยภาพรวม 274 3.39 3.60 3.81 3.44 3.67 3.58 
 

 

 

 

 

 

 



 

๕๔ 

ตารางแสดงผลท่ี 29  การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  

 
 การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริม

ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 

แผนการเรียน 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

แผนการเรียนอื่น ๆ 

1.ศึกษาต่อ 

1.1. เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนเดมิ 

30 24 

1.2 เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนอื่นในจังหวัดเดมิ 1 - 

1.3 เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนอื่นในต่างจังหวัด - - 

1.4 เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนอื่นใน กทม. - 2 

1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 1  

1.6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน - - 

1.7 สถาบันอื่น ๆ   

รวมศกึษาตอ่ 58 

2. ไมศึ่กษาต่อ - - 

3. ประกอบอาชีพ - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๕ 

ตารางแสดงผลท่ี 30 การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  
 
 การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 แพทยศาสตร ์ วิทยาศาส

ตร ์
วิศวกรรมศ
าสตร์ 

สถาปัตยก
รรมศาสตร ์

เกษตรศาส
ตร ์

บริหาร 
พาณิชยศา
สตร์ การ
บัญชี การ
ท่องเที่ยว
และ
โรงแรม 
และ
เศรษฐศาส
ตร ์

ครุศาสตร์/
ศึกษาศาส
ตร ์

ศิลปกรรม  
ดุริยางค
ศิลป์ วิจิตร
ศิลป์ 
ศิลปะประ
ยุกต์ ดรุิ
ยางคศิลป์
และ
นาฏยศิลป์ 

มนุษยศาส
ตร์และ
สังคมศาส
ตร์  

โรงเรียน 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

นครปฐม 

10 5 5 - - 1 2 3 2 

รวม 28  คน 

ผลการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรยีนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ พบว่า นักเรียนเข้าศึกษาต่อในกลุ่มแพทย์
ศาสตร์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 36 กลุ่มวิทยาศาสตร์ จ านวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ 18 กลุ่ม
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ 18 กลุ่มพาณิชยศาสตร์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3 กลุ่ม
ครุศาสตร์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7 กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 11 และกลุ่ม
มนุษยศาสตร์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ  

7  



 

๕๖ 

ตารางแสดงผลท่ี 31   การใช้งบในการด าเนินโครงยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย                         
(ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ) 

 
 งบประมาณที่ใช้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
รายจ่าย 104,240 48,560 82,200 665,638 201,600 57,800 104,240 102,700 

รวมงบแต่กลยุทธ์ 104,240 48,560 82,200 665,638 201,600 57,800 104,240 102,700 

รวมทุกกลยุทธ์ 1,354,000  
 
การใช้งบประมาณ กลยุทธ์ท่ี   ๑  ส่งเสริม และพัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียน และการ

บริหารงานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  แบบความร่วมมือและการมีส่วนร่วม  ใช้งบประมาณ  
104,240 บาท คิดเป็นร้อยละ  8 กลยุทธ์ท่ี   ๒ พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ใช้งบประมาณ  48,560 บาท คิดเป็นร้อยละ  4 กลยุทธ์ท่ี   ๓  ปรับการเรียนเปล่ียนการ
สอนของครู โดยการพัฒนาครูให้มีทักษะและเทคนิคการสอน และการวัดประเมินผลแบบมืออาชีพ  ใช้
งบประมาณ  82,200  บาท คิดเป็นร้อยละ  4 กลยุทธ์ที่   ๔  ส่งเสริมงานวิจัยครูและใช้งานวิจัยในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน รวมถึงการส่งเสริมนักเรียนด้วยกระบวนการคิด  การท างาน  การแก้ปัญหา ด้วย
กระบวนการท าวิจัย ใช้งบประมาณ  665,638  บาท คิดเป็นร้อยละ  53  กลยุทธ์ท่ี   ๕  ส่งเสริมค่ายทักษะ
วิชาการดา้นวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี  ใช้งบประมาณ  201,600 บาท คิดเป็นร้อยละ  
16 กลยุทธ์ที่   ๖  ส่งเสริมส่ือการเรียนรู้  และการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผู้เรียน  ใช้งบประมาณ  57,800
บาท คิดเป็นร้อยละ  5 กลยุทธ์ที่   ๗  ส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วม และท างานเป็นทีม  ใช้งบประมาณ  
104,240  บาท คิดเป็นร้อยละ  8 (ใช้งบประมาณร่วมกับกลยุทธ์ท่ี 1) กลยุทธ์ท่ี   ๘  ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม   การท างานเป็นทีม  และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ของนักเรียน ใช้งบประมาณ  102,700บาท 
คิดเป็นร้อยละ  8 

 

 


