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บทน า 
 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย ที่จัดท ากิจกรรมโครงการ จ านวน  ๘  โครงการ  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติขึ้น เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญพระชนมายุ  ๘๔ พรรษา ในปี 
๒๕๕๔ โดยมีโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็น ๑ ใน ๘ โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ และกลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยได้ถือเป็นโครงการส าคัญและมุ่งมั่นด าเนินการเพ่ือถวายต่อพระองค์สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนั้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
 ๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพให้สูงขึ้น  โดยเฉพาะวิชา
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาและเทคโนโลยี 
 ๓. เพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียนมีคุณธรรม ความรู้  ความสามารถ และทักษะทางด้านวิชาการให้เต็ม
ตามศักยภาพ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาและเทคโนโลยี  เทียบมาตรฐานสากล 
 
วิสัยทัศน์ 

     “มุ่งพัฒนาให้นักเรียนให้มีคุณลักษณะครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ และมีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาและเทคโนโลยี เทียบเคียง
มาตรฐานสากล” 

 
พันธกิจ 

 
๑.  พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการด้านการศึกษา. อย่างมีคุณภาพ 
๒.  พัฒนาครูให้มีทักษะและมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล 
๓.  พัฒนาหลักสูตรส าหรับใช้จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี 
๔.  พัฒนาสื่อ  เทคโนโลยี   การเรียนรู้แบบไร้พรหมแดน (การสอนผ่านระบบออนดีมาน ) 
๕.  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย ทั้งครูและนักเรียน 
๖.  จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
๗.  จัดกิจกรรมปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
๘.  จัดตั้งและพัฒนาคลังข้อสอบ  เพ่ือเสริมทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ของนักเรียน 
๙.   พัฒนาคุณธรรมนักเรียน 
๑๐.  ด าเนินการยกระดับความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์โรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยโดยใช้   ๘   กลยุทธ ์
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อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนเพื่อยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

๑.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เต็มศักยภาพ
เทียบ มาตรฐานสากล 

๒.  เป็นผู้น าทางปัญญา  ผู้น าทางความคิด  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความเป็นนักวิจัย  นัก
ประดิษฐ์คิดค้น   และนักพัฒนาที่ดีด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ๓.  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  รักการเรียนรู้ รักการอ่าน การเขียน  การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบ  มีความรู้ รู้รอบ  สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถบูรณาการความรู้ได้ 

    ๔.   มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ   อย่างน้อย  ๒  ภาษาและมีทักษะการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบมาตรฐานสากล 
         ๕.  มีวินัยในตนเอง  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนา เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี  มีความเป็นผู้น าและมีจิตสาธารณะ สามารถปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธ มี
จิต  สาธารณะ และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

     ๖.  เป็นพลเมืองดี  ในวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความจงรักภักดีต่อ
ชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย์  ด ารงความเป็นไทย  อนุรักษ์ภาษา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญา  
สืบสานงานพระราชด าริ  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
      ๗.  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  มีศิลปะและสุนทรียภาพ     รักการออกก าลังกาย  ห่างไกลยา
เสพติด   

     ๘.  เป็นพลโลก  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตอบแทน บ้านเมืองตาม
ความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 
               ๙.  มีทักษะในการด ารงชีวิตที่ดี  รู้เท่าทันสังคม  ด ารงตนอย่างมีความสุข  
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เนื่องในวโรกาสแห่งศุภมงคลวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  เสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติครบ ๕๐ ปี  ในวันที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๓๙ นับเป็นวโรกาสพิเศษยิ่ง กรมสามัญศึกษา  ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่ อพสกนิกรชาวไทยอย่ างล้น พ้นโดยเฉพาะในด้านการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาจ านวน ๙ โรงเรียน เพ่ือเป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ  โดยใช้ชื่อครั้งแรกว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ     
ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี (ตามด้วยชื่อจังหวัด)” ภายหลังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานนามโรงเรียนว่า  “กาญจนาภิเษกวิทยาลัย” ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่ เป็นสถานที่ตั้งของ
โรงเรียน ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม สุราษฎร์านี กระบี่ สุพรรณบุรี อุทัยธานี เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์
ชัยภูมิ และจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย
ย่อ ภปร. และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ๙  โรงเรียน ดังนี้ 
 

 
  
 
 
 
 
 
  เมื่อใช้เป็นตราโรงเรียนประจ าโรงเรียนจะต่อด้วยชื่อจังหวัดของโรงเรียนนั้น ๆ  โดยมีโรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) เปลี่ยนเป็นสีม่วง  และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย เพชรบูรณ์เปลี่ยนสีพ้ืนเป็นสีน้ าเงิน 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ได้รับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ  ครบ ๕๐ปีจังหวัดสกลนคร  เข้าร่วม
เป็นสมาชิกกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันอีก  ๑โรงเรียน รวม
เป็น  ๑๐ โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนมีข้อมูลพื้นฐานดังนี้ 
 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน     



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หน้า ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากข้อมูล ด้านสถานที่พบว่ากลุ่ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  จ านวน  ๑๐    โรงเรียน   มีที่ตั้ง

กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย  มีเนื้อที่ รวมทั้งหมด  ๑๐๑๐    ไร่ ๓   งาน ๘๙     ตารางวา   ในปี
การศึกษา   ๒๕๕๙  

              ๑. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กระบี่         
                    ตั้งอยู่ที่  อ าเภอ คลองท่อม     จังหวัดกระบี่    มีเนื้อที่ ๑๐๐    ไร่ -    งาน  -     
ตารางวา 
                   ๒.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์         
                    ตั้งอยู่  อ าเภอ เขาวง    จังหวัดกาฬสินธุ์    มีเนื้อท่ี ๑๐๙   ไร่   -     งาน  -    ตาราง
วา 
                    ๓. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา         
                    ตั้งอยู่  อ าเภอ พนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา มเีนื้อท่ี  ๑๐๙   ไร่ - งาน  ๗๖    
ตารางวา 
              ๔. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ชัยภูมิ         
                  ตั้งอยู่ อ าเภอ เมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภมูิ   มีเนื้อที่ ๑๓๕   ไร่   -     งาน   -       
 

                ๕. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์         
                  ตั้งอยู่  อ าเภอหล่มสัก   จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อท่ี  ๑๙๑  ไร่   -   งาน   ๕๗    ตารางวา 
 

                     ๖. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)         
                    ตั้งอยู่  อ าเภอ พุทธมณฑล   จังหวัดนครปฐม  มีเนื้อที่  ๓๘  ไร่  -   งาน  ๙  ตารางวา 
 

                    ๗.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุราษฎร์ธานี         
                    ตั้งอยู่  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   มีเนื้อที ่๕๖  ไร่ ๒  งาน  ๕๖   ตารางวา 
 

ด้านพื้นที่ และท่ีตั้งกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย     

                    ๘.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี         
                    ตั้งอยู่  อ าเภอ เมือง   จังหวัดสุพรรณบรุี    มีเนื้อท่ี  ๙๔   ไร่  ๓  งาน   ๕๘  ตารางวา 
 

               ๙. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  อุทัยธานี         
                 ตั้งอยู่  อ าเภอ หนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี  มีเนื้อท่ี ๑๒๗ ไร่   -  งาน  ๓๓  ตารางวา 
 

                ๑๐. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภมูิพลอดุลยเดช ฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ  
                   ครบ ๕๐ปีจังหวดัสกลนคร  
                   ตั้งอยู่ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครมเีนื้อท่ี ๕๐ ไร่ - งาน  -  ตารางวา 
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 กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ทั้ง  ๑๐  แห่ง ได้ร่วมมือกันจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ท าให้กลุ่มโรงเรียนมีจ านวนทัพยากรบุคคลที่ร่วมกันพัฒนาการศึกษาดังนี้ 
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
และเฉลิมพระเกียรติ (สกลนคร) 

จ านวนบุคลากร (คน) 

ผู้อ านวยการ 
รอง

ผู้อ านวยการ 
ครู ครูอัตราจ้าง รวม 

กระบี่ ๑ 3 65 7 76 
กาฬสินธุ์ ๑ 3 51 10 65 
ฉะเชิงเทรา ๑ ๔ ๔๕ ๓ ๕๓ 
ชัยภูมิ ๑ ๓ 50 17 70 
เพชรบูรณ์ ๑ ๒ ๕9 ๑3 75 
นครปฐม ๑ ๓ ๑๐6 ๑9 ๑๒9 
สุพรรณบุรี ๑ ๔ ๑15 10 130 
สุราษฎร์ธานี ๑ ๓ 67 11 82 
อุทัยธานี 1 2 27 9 39 
เฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ๑ ๑ ๒1 ๓ ๒6 
รวม 10 28 606 102 745 
ที่มา ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559 
 
           กลุ่ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย มีบุคลากรรวม ทั้งหมด  ๗4๕   คน  จ าแนกเป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียน  จ านวน   ๑๐ คน   รองผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน  ๒8   คน   ข้าราชการครูจ านวน  ๖06   คน      
ครูอัตราจ้าง   102 คน     
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนบุคลากรกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หน้า ๖ 

 

 
 
 
กลุ่มโรงเรียนในกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่มีท้ังนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย    โดยมี

ทั้งนักเรียนเดินทางไป-กลับ   และอยู่หอพักในโรงเรียน  และมีจ านวนนักเรียนที่ต้องจัดการเรียนสอนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ 
มีดังนี้ 
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย 

และเฉลิมพระเกียรติ 
(สกลนคร) 

จ านวนนักเรียน (คน)  
รวม

ทั้งสิ้น 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม  
กระบี่ 257 402 659 145 344 489 1,148 
กาฬสินธุ์ 130 121 251 134 139 273 524 
ฉะเชิงเทรา 222 146 368 137 235 372 740 
ชัยภูมิ 129 124 253 136 164 300 553 
เพชรบูรณ์ 55 72 127 94 113 207 334 
นครปฐม 669 696 1325 350 628 578 2,303 
สุพรรณบุรี 688 669 1061 373 594 1263 2,324 
สุราษฎร์ธานี 238 357 595 178 372 550 1,145 
อุทัยธานี 54 72 126 44 63 107 233 
เฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ๑๒2 ๑19 ๒4๗ 42 68 351 598 

รวม 2,564 2,778 5,012 1,633 2,720 4,490 9,902 
 
ที่มา ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559 
 
   กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  จัดการศึกษา  ๒  ระดับ คือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๕9  มีนักเรียนทั้งหมดรวม   9,902 คน   จ าแนกเป็น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน  ๕,012   คน  แยกเป็นนักเรียนชาย  ๒,๖๒๙  คน  นักเรียนหญิง  
๓,๐๕๕  คน  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน   ๔,490 คน  แยกเป็นนักเรียนชาย ๑,633 คน  
นักเรียนหญิง  ๒,720  คน     
 
 

 
 
 
 
 
 

จ านวนนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หน้า ๗ 

 

 

 
 
กลุ่มโรงเรียนในกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัยมีทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายที่อยู่ในโครงการยกระดับ

ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ที่ต้องจัดการเรียนสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐาน โดยมี
ข้อมูลของแต่ละโรงเรียนในปีการศึกษา  ๒๕๕9 ดังนี้  

 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
และเฉลิมพระเกียรติ (สกลนคร) 

จ านวนนักเรียน (คน) 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม

ทั้งหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
กระบี่ 34 52 86 6 31 37 ๑23 
กาฬสินธุ์ 24 32 56 20 46 66 122 
ฉะเชิงเทรา ๓๒ ๓๖ ๖๘ ๒๔ ๔๕ ๖๙ ๑๓๗ 
ชัยภูมิ 33 46 79 29 70 99 178 
เพชรบูรณ์ 55 72 127 94 113 207 334 
นครปฐม 87 119 206 29 62 100 306 
สุพรรณบุรี 101 91 192 37 79 100 308 
สุราษฎร์ธานี 64 132 196 37 151 188 384 
อุทัยธานี 26 25 51 11 19 30 81 
เฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร 14 37 51 12 32 44 95 
รวม 470 642 1,112 299 648 940 2,068 

 
ที่มา ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559 
 
   จากข้อมูลจ านวนนักเรียนหมดข้างต้น ปัจจุบันกลุ่มโรงเรียนในกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัยมีนักเรียน
อยู่ในโครงการห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้ง ๑๐  โรงเรียน  ในแต่
ละโรงเรียนมีนักเรียนในโครงการห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แยก
เป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมดจ านวน    ๑,112  คน    ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน    940   คน    
รวมทั้งสิ้น  ๒,068  คน 
 
 

จ านวนนักเรียนโครงการยกระดับความเป็นเลิศกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 


