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ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย กาฬสนิธุ์ 
 

 
 
ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 
สถานที่ต้ัง  เลขท่ี  99 หมู่ 16   ต าบลคุ้มเก่า    

อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  46160 
พื้นที ่  เนื้อที่  109  ไร่   
โทรศัพท์  0 – 4385 – 9127     
โทรสาร  0 – 4385 – 9428  
ชื่อ Website  http://www.kanchana.ac.th  
สังกัด   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  24 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน  
 

 
 
 

1. รัศมีเหนือพระมหาพิชัยมงกุฎและพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นสีเหลืองทอง 
2. พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. อยู่ใต้พระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง 
3. โบว์สีน้ าเงินตัดขอบสีเหลืองทองมีช่ือเต็มของโรงเรียนเป็นตัวอักษรสีเหลืองทอง 
   ใต้พระปรมาภิไธยย่อ 

ค าขวัญพระราชทาน รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ   
คติพจน์พระราชทาน “อกต ทุกกฎ เสย โย”  ความช่ัวไม่ท าเสียเลยดีกว่า 
อัตลักษณ์  เทิดทูนสถาบัน กตัญญู บุคลิก มีวินัย ให้เกียรติ  
เอกลักษณ์  นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี   

 สีประจ าโรงเรียน เหลืองทองน้ าเงิน 
 เหลืองทอง       แทน องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
 น้ าเงิน       หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ 
 
 
 
 
 
 

http://www.kanchana.ac.th/
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ตารางแสดงผลท่ี 24  การจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ (ปีงบประมาณ 2559) 

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์   

การจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

วัน /เดือน /ป ี
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
วิเคราะห์หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ส าหรับห้องส่งเสริมความเป็นเลิศฯ ระดับ
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

22 – 23 
มีนาคม 
2559 

- 10 35,000 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา
หลักสูตรเสริมสร้างลักษณะนิสัยอยู่อย่าง
พอเพียง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
กาฬสินธุ์ 

23  
พฤษภาคม  

2559 

532 60 200,650 

รวม  532 60 235,650 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระดับกลุ่มโรงเรียน  วันที่ 22 – 23  มีนาคม  2559 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์และท าความเข้าใจถึงลักษณะความเป็นเลิศทางด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ก าหนดคุณลักษณะความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยร่วมกัน 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าอุดมการณ์และเป้าหมาย หลักสูตรสถานศึกษา  ร่วมกันเพื่อใช้พัฒนา

ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
4. จัดท าหลักสูตรส าหรับพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ตามอุดมการณ์และเป้าหมายของหลักสูตร 
5. ส่งเสริมการน าหลักสูตรไปใช้  โดยการประชุมช้ีแจง  ท าความเข้าใจครูผู้สอนทุกท่าน  ก ากับ  

นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
6. ประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้  ท าวิจัยและน าผลการวิจัยหลักสูตรมาอภิปรายร่วมกันให้เป็นไป

ตามอุดมการณ์และเป้าหมายของหลักสูตร 
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 
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ระดับโรงเรียน  วันที่ 23  พฤษภาคม  2559 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน  กิจกรรม

สร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา ปลุกจิตส านึกต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน  โดยมูลนิธิครอบครัว
พอเพียง 

2. กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน  ส่วนท่ี 1  คณะครู เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในออกแบบการเรียนรู้ที่
สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนท่ี 2  ของนักเรียนท่ีปลุกจิตส านึกต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
การการอยู่อย่างพอเพียง 
 3. กิจกรรมการถอดบทเรียน : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 
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ตารางแสดงผลท่ี 25   การจัดกิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพในการด าเนินการปรับการเรียน
เปล่ียนการสอน  ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  (ปีงบประมาณ  2559) 

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 

กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพในการด าเนินการปรับ 
การเรียนเปลี่ยนการสอน 

วัน /เดือน /ป ี
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
กระบวนการวิจัย และการจัดการความรู้ให้
นักเรียน ครั้งท่ี 1 

1  กรกฎาคม  
2559 

40 30 31,080 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
กระบวนการวิจัย และการจัดการความรู้ให้
นักเรียน ครั้งท่ี 2 

5  สิงหาคม  
2559 

40 30 20,640 

รวม  40 30 51,720 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการ

จัดการความรู้ ครั้งท่ี 1 ส าหรับนักเรียน โดยคณะครูต้นแบบท่ีผ่านการอบรม และส าเร็จหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต เกี่ยวกับการเขียนเขียนเค้าโครงร่างการวิจัย 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการ
จัดการความรู้ ครั้งท่ี  2 ส าหรับนักเรียน การก ากับติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนากระบวนการวิจัย   

3. นักเรียนลงมือปฏิบัติการพัฒนาผลงานนวัตกรรม 
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ตารางแสดงผลท่ี 26 การจัดกิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพในการด าเนินการปรับการเรียนเปล่ียน

การสอน  ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  (ปีงบประมาณ  2559) 
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 

กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพในการด าเนินการปรับ 
การเรียนเปลี่ยนการสอน 

วัน/เดือน/ป ี
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

การพัฒนาทักษะการพฒันานวัตกรรมโดย
ใช้กระบวนการวิจัย และการจัดการความรู้ 
ส าหรับครูร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 

19 – 21  
มีนาคม  
2559 

- 10 57,500 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ  
STEM  Education 

1 – 3  
กันยายน  
2559 

30 6 51,200 

รวม  30 10 180,700 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการ
จัดการความรู้ ครั้งท่ี 1 ส าหรับครู ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ความรู้เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นส าหรับกระบวนการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือการวิจัย และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ข้อสังเกตท่ีพบในการท าวิจัยแล้วเกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง  หรือข้อ
ควรระวัง น าเสนอหัวข้อ/ประเด็นท่ีต้องการศึกษา และร่วมกันวิพากย์หัวข้อ/ประเด็นท่ีต้องการศึกษา  ฝึก
ปฏิบัติเขียนเค้าโครงการวิจัย สะท้อนผลงานการวิพากษ์การสร้างนวัตกรรมใช้กระบวนการวิจัยปี 2558 ของ
นักเรียน คณะกรรมการผู้วิพากษ์งาน สะท้อนผลงานการวิพากษ์การสร้างนวัตกรรมใช้กระบวนการวิจัยปี 
2558 ของครูผู้สอน และช้ีแจงรูปแบบการน าเสนอผลงานการสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย ในปี 
2559 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education ส าหรับครูต้นแบบและ
นักเรียนต้นแบบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 
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ตารางแสดงผลท่ี 27 การจัดกิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพในการด าเนินการปรับการเรียนเปล่ียน
การสอน  ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  (ปีงบประมาณ  2559) 

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 

กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพในการด าเนินการปรับ 
การเรียนเปลี่ยนการสอน 

วัน/เดือน/ป ี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

การเข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา ครั้งท่ี  5 

25 – 27 
มีนาคม  
2559 

40 19 254,300 

รวม  40 10 254,300 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. การเข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยา ครั้งท่ี  5  ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
2. น าเสนอผลงาน oral presentation 
3. จัดนิทรรศการน าเสนผลงานการพัฒนานวัตกรรมการวิจัย และการจัดการความรู้ ร่วมกันกลุ่ม

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
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ตารางแสดงผลท่ี 28  ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย ผู้บริหาร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธุ์  (ปีงบประมาณ  2559) 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อนวัตกรรมและงานวิจัย ชื่อผู้จัดท า 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ผลการ
น าเสนอ 

1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี เรื่อง
การปฏิบัติเครื่องดนตรี ประเภทขลุ่ยรีคอร์เดอร์
โดยใช้ ชุดการสอน เรื่อง การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์
เบ้ืองต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 

นายนิวัตร์  เครือศรี ศิลป เหรียญทอง 

2 รายงานผลการพัฒนาทักษะการฟังโดยใช้ส่ือ 
วีดิทัศน์ เรื่อง Sirindhorn Museum and  
Phu kum khao Diosaar Excavation Site in 
Kalasin Province รายวิชา ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการท่องเท่ียว อ32202 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5 

นางณัฐชฎา วิชัยโย 
ภาษา 

ต่างประเทศ 
เหรียญทอง 

3 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  
ความน่าจะเป็น ร่วมกับการเรียนรู้แบร่วมมือ
เทคนิคเรียนร่วมกันท่ีมีต่อความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นางโสภิดา ศรลี าพัง คณิตศาสตร์ เหรียญทอง 

4 การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถนะและการป้องกัน
โรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นางกตัญญู โพนตุแสง 
สุขศึกษา

และ 
พลศึกษา 

เหรียญทอง 

5 รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI 
เรื่องเมฆและการเกิดเมฆของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นางวิภาพร สวัสดิภาพ วิทยาศาสตร์ เหรียญทอง 

6 การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันา
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 วิชาสังคมศึกษา เรื่องหน้าท่ีพลเมือง โดย
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง 

นายพิชัยศิลป ์สินธุไสย 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 

เหรียญเงิน 
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ตารางแสดงผลที่ 29  ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย ผู้บริหาร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธุ์  (ปีงบประมาณ  2559) (ต่อ) 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อนวัตกรรมและงานวิจัย 

ชื่อผู้จัดท า 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ผลการ
น าเสนอ 

7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่อง ส านวนสุภาษิตและค าพังเพย ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้ชุดการเรียนรู้ภาพ
การ์ตูนประกอบค าบรรยาย 

นายสุจิตร  นิลค า ภาษาไทย เหรียญเงิน 

 
ตารางแสดงผลท่ี 12  ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

กาฬสินธุ์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ปีงบประมาณ  2559) 
   
ท่ี ชื่อ หัวข้อวิจัย ระดับรางวัล 
1 เด็กชายธนกฤต  ตรัสศรี 

เด็กชายเทพกร  โพนะทา 
เด็กชายรัฐนันท์  วรรณหอม 

 การออกแบบตัวอาคารและส่ิงของด้วย
โปรแกรม Sketchup 

เหรียญเงิน 

2 เด็กหญิงธิดานันท์  ขยันเขต 
เด็กหญิงปิยธิดา  เข็มทอง 
เด็กหญิงพัชรพรรณ  ชนะเคน 

 สูตรลัดการหาผลคูณของจ านวนเต็มบวกด้วย
จ านวนต้ังแต่ 11- 19 

เหรียญทอง 

3 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์เรือง 
เด็กชายชวพงศ์  นิสีดา 
เด็กชายอัสนีศักดิ์  มณีกัญย์ 

 ไขปริศนาเกมหมากข้าม  
 The Chackers Game  

เหรียญเงิน 

4 เด็กหญิงเพชรตติยา  โถชาลี 
เด็กหญิงสุทธิดา    อรุณศิลป์ 
เด็กชายปาณัสม์  ค าภูษา 

 สบู่กลีเซอรีนจากสารสกัดธรรมชาติ เหรียญเงิน 

5 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  สุทารัมย์ 
เด็กชายภานุพงศ์   โสมาบุตร 
เด็กชายอลงกต  วังคะฮาต 
 

 ผลิตแชมพูจากดอกอัญชัน ว่างหางจระเข้และ
ใบเตย 

เหรียญเงิน 
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ตารางแสดงผลที่ 30  ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธุ์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ปีงบประมาณ  2559)   (ต่อ)   

 
ท่ี ชื่อ หัวข้อวิจัย ระดับรางวัล 
6 
 

เด็กหญิงพิมพ์พจี  แก้วกุก 
เด็กหญิงจุฑามาศ  เข็มทอง 
เด็กชายนัฐธิพล  นาคสุวรรณ 

 สวนครัวลอยน้ า เหรียญเงิน 

7 เด็กชายนครินทร์  สายรัตน์ 
เด็กชายวาฑิต   มณี 
เด็กชายศิวกร  วรชิน 

 สาบเสือคลุกราชพฤกษ์เปิดศึกหอยเชอรี่ เหรียญทองแดง 

 
ตารางแสดงผลท่ี 31 ระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  

ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย  ครั้งท่ี  5  (ปีงบประมาณ  2559) 

 

โรงเรียน 
การตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                     
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์   1 5 1 7 
 
ผลการตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                    

ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย  ครั้งท่ี  5  (ปีงบประมาณ  2559) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจ านวน 1 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 
14.29 ระดับเหรียญเงินจ านวน 5 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 71.42 และระดับเหรียญทองแดงจ านวน 1 
เหรียญ คิดเป็น ร้อยละ 14.29  
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ตารางแสดงผลท่ี 14  ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธุ์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ปีงบประมาณ  2559) 
ท่ี ชื่อ หัวข้อวิจัย ระดับรางวัล 
1  นายธนภัทร  คุณสุทธิ์ 

 นายอนุพงค์  พิมพิลา 
 นายอภิสิทธิ์  สุภะภินิ 

 เครื่องเพาะถั่วงอก เหรียญเงิน 

2  นางสาวจามจุรี  พิลาพันธ์ 
 นางสาวณินรญา สกุลโพน 
 นางสาวศิวิดา ทิพย์ศรี 

การวัดระยะห่างของดวงจันทร์จาก
ปรากฏการณ์สุริยุปราคา 

เหรียญทอง 

3  นายธันบูรณ์  ผิวทอง 
 นายนันทวัฒน์  ประสงค์สุข 
 นายภาระตะธีร์  บุญทวี 

 รถดูดฝุ่น เหรียญทอง 

4 นางสาวอนุสรา  ดาเลิศ 
นางสาวชญานิศ  ใสล าเพาะ 
นางสาวพรศิริ  หาศิริ 

 เตาอบถ่านจ๋ิวรักษ์โลก เหรียญทอง 

5 นายยศพล  เทพสุริย์ 
นายอาทิพย์  ค าขจร 
นางสาววรางคณา อินทร์โพธิ์สม 
นางสาวโสภิดา  ปฏิโชติ 

 เครื่องไถ kkks1 เหรียญทอง 

6  นางสาวกชพร  ศรก้อม 
 นางสาวคุนันดา  วงค์สมบัติ 
นางสาวชุตินันท์  สุพร 

 เช้ือเพลิงมหัศจรรย์ เหรียญทอง 
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ตารางแสดงผลที่  32  การตัดสินระดับเหรียญรางวัล  และจ านวนผลงานวิ จัยนัก เรียน                
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ครั้งท่ี  5  (ปีงบประมาณ  2559) 
 

โรงเรียน 
การตัดสินระดับเหรียญรางวัล  และจ านวนผลงานวิจัย

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 5 1 - 6 
 

 
ผลการตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                    

ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย  ครั้งท่ี  5 (ปีงบประมาณ  2559) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจ านวน  5 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 
83.33 ระดับเหรียญเงินจ านวน 1 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ  16.64 
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ตารางแสดงผลท่ี 33  การจัดกิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพในการด าเนินการปรับการเรียน
เปล่ียนการสอน  ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  (ปีงบประมาณ  2559) 

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 

กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพในการด าเนินการปรับ 
การเรียนเปลี่ยนการสอน 

วัน/เดือน/ป ี
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

2  กรกฎาคม  
2559 

51 5 38,260 

ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ส าหรับ
นักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 – 3  
สิงหาคม  
2559 

51 5 50,980 

ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ส าหรับ
นักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 

6 – 7  
สิงหาคม  
2559 

56 5 50,980 

รวม  100 10 140,220 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และลงมือในการท าปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ ชีววิทยา : การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
และไมโอซิส ให้ความรู้โดย รศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง และ ดาราศาสตร์ : ดาราศาสตร์เบื้องต้น 
ให้ความรู้โดย อ.ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ 
 2. ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียน มัธยมศึกษาตอน
ปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยความร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  
 
 
 
 
 
 
   



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕๕9 หน้า 57 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงผลที่ 34  การจัดกิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพในการด าเนินการปรับการเรียน
เปล่ียนการสอน  ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  (ปีงบประมาณ  2559) 

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 

กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพในการด าเนินการปรับ 
การเรียนเปลี่ยนการสอน 

วัน/เดือน/ป ี
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียน
ประเทศเวียดนาม 

20 – 26  
สิงหาคม  2559 

532 60 123,770 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียน
ประเทศญี่ปุ่น 

6 – 21  ตุลาคม  
2559 

(กิจกรรมต่อเน่ือง) 

5 3 80,040 

รวม  532 60 203,810 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับ THPT  Chuyên  Lê  Quÿ  Ðôn  Gifted  High  School 
เมืองดานัง  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยการแลกเปล่ียนนักเรียนเรียนรูร้่วมกัน ผ่านกาการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ  
 2. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นโดยการส่งนักเรียนและครูเข้าร่วม
แลกเปล่ียนวัฒนธรรม เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
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ตารางแสดงผลที่ 35  การจัดกิจกรรมพัฒนาครู   ผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  (ปีงบประมาณ 2559) 
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 

การจัดกิจกรรมพัฒนาครู  ผู้บริหาร 
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย            

วัน /เดือน /ป ี
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประประมาณ 

การจัดกิจกรรมพัฒนาครู  ผู้บริหาร 
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย            

8 - 10 
กันยายน 
2559 

- 60 178,000 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ” ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นชะอ าบีช อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
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ตารางแสดงผลที่ 36  การจัดหาส่ือหนังสือเพื่อพัฒนาคุณภาพ  ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธุ์  (ปีงบประมาณ  2559) 
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 
ผลการจัดกิจกรรมค่ายค่ายคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ   

วัน /เดือน /ป ี
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประประมาณ 

จัดหาส่ือหนังสือเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ 

 532 60 105,600 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ   
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์  ด าเนินการจัดหาส่ือมัตติมีเดีย  หนังสือ  เพื่อบริการ

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
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ตารางแสดงผลท่ี 37 ค่ายคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธุ์  (ปีงบประมาณ  2559) 
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 
ผลการจัดกิจกรรมค่ายค่ายคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ   

วัน /เดือน /ป ี
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประประมาณ 

การจัดกิจกรรมค่ายค่ายคุณธรรมจริยธรรม
เฉลิมพระเกียรติ   

9 - 12 
สิงหาคม 
2559 

40 10 130,000 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ  นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

1 เข้าร่วมการบวชบรรพชาเป็นสามเณร จ านวน 40 รูป ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   
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ตารางแสดงผลที่ 38  ค่ายคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธุ์  (ปีงบประมาณ  2559) 
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 
ผลการจัดกิจกรรมค่ายค่ายคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ   

วัน /เดือน /ป ี
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

งบประ
ประมาณ 

ค่าอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศ
ไทยฯ  อ าเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร 
โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธุ์ 

26  สิงหาคม  
2559 

30 10 35,000 

ค่าอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนอาทรอุทิศ  อ าเภอนครไทย  
จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

16 – 19  
พฤศจิกายน  2559 
(กิจกรรมต่อเนื่อง) 

20 10 35,000 

รวม  30 10 70,000 
 
กิจกรรมที่ท า 

 กิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  โดยจัดออกเป็น 2 ค่าย โดยค่ายท่ี 1  จัดโดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์  
จัดขึ้น ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ  อ าเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาร
หาร  และค่ายท่ี 2 จัดร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอาทร
อุทิศ  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  โดยท้ัง 2 ค่าย มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการมอบอุปกรณ์การศึกษา 
อุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนท่ีห่างไกล 
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ตารางแสดงผลท่ี 39  การทดสอบระดับชาติขั้นฐาน (คะแนน  O-NET  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3, 6) 
(ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศฯ) 
  

วิชา 

การทดสอบระดับชาติ (คะแนน  O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6) 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

ค่าเฉลี่ย 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

ค่าเฉลี่ย 

วิทยาศาสตร์ 68.00 26.00 45.12 52.00 26.00 36.43 
คณิตศาสตร์ 65.60 19.20 42.59 57.50 10.00 29.20 
ภาษาไทย 56.00 34.00 45.24 71.00 45.50 59.71 
ภาษาอังกฤษ 54.00 16.00 35.28 44.00 17.00 28.86 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 70.00 18.00 49.76 60.00 35.00 44.25 

รวม   43.60   39.69 
 

การทดสอบระดับชาติ (คะแนน  O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6) 
(ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศฯ) 
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ตารางแสดงผลท่ี 40   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรายวิชาพื้นฐาน  5 วิชาหลักช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

1 - 6  ปีการศึกษา 2558 กลุ่มนักเรียนห้องส่งเสริมความเป็นเลิศฯ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรายวิชาพื้นฐาน    (เกรดเฉลี่ย ) คะแนน
เฉลี่ย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมฯ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 20 3.36 3.19 3.55 3.79 3.57 3.49 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 22 3.49 3.02 3.30 3.30 3.89 3.40 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 25 3.15 3.20 3.80 3.30 3.79 3.45 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 20 3.61 3.49 3.80 3.75 3.75 3.68 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 21 3.43 3.30 3.62 3.44 3.72 3.50 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 27 3.73 2.81 3.83 3.70 4.00 3.61 

โดยภาพรวม 135 3.46 3.17 3.65 3.55 3.79 3.52 
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ตารางแสดงผลท่ี 41  การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ปีการศึกษา  2558  
 

 การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

แผนการเรียน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

แผนการเรียนอืน่ ๆ 

1.ศึกษาต่อ 
1.1. เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนเดิม 

 
20 

 
- 

1.2 เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนอื่นในจังหวัดเดิม - - 
1.3 เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนอื่นในต่างจังหวัด 5 - 
1.4 เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนอื่นใน กทม. - - 
1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล - - 
1.6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน - - 
1.7 สถาบันอื่น ๆ  - 

รวมศึกษาต่อ 25 
2. ไม่ศึกษาต่อ - - 
3. ประกอบอาชีพ - - 

 
ตารางแสดงผลที่ 42 การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  2558  
 
 การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 
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ผลการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรยีนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา 2558 พบว่า นักเรียนเข้าศึกษาต่อในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.52 กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04 กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 และกลุ่ม
มนุษยศาสตร์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 
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ตารางแสดงผลที่ 43 การใช้งบในการด าเนินโครงยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย                          
ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์  (ปีงบประมาณ 2559) 

 
 งบประมาณที่ใช้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
รายจ่าย 178,000 235,650 51,720 435,000 344,030 105,600 70,000 130,000 

รวมงบแต่กลยุทธ์ 178,000 235,650 51,720 435,000 344,030 105,600 70,000 130,000 

รวมทุกกลยุทธ์ 1,550,000.00 
 
การใช้งบประมาณ กลยุทธ์ท่ี  1 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียน และการ

บริหารงานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย แบบความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ใช้งบประมาณ  
178,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.48 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ใช้งบประมาณ  235,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.21 กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับการ
เรียนเปล่ียนการสอนของครู โดยการพัฒนาครูให้มีทักษะและเทคนิคการสอน และการวัดประเมินผลแบบมือ
อาชีพ ใช้งบประมาณ  51,720 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.33 กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมงานวิจัยครูและใช้งานวิจัยใน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน รวมถึงการส่งเสริมนักเรียนด้วยกระบวนการคิด การท างาน การแก้ปัญหา ด้วย
กระบวนการท าวิจัย ใช้งบประมาณ  435,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.06 กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมค่ายทักษะ
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี  ใช้งบประมาณ  344,030  บาท คิดเป็นร้อย
ละ 22.19 กลยุทธ์ท่ี 6  ส่งเสริมส่ือการเรียนรู้  และการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผู้เรียน  ใช้งบประมาณ 
105,600 บาท คิดเป็นร้อยละ  6.82  กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วม และท างานเป็นทีม  
ใช้งบประมาณ 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.52 กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   การท างาน
เป็นทีม  และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ของนักเรียน  ใช้งบประมาณ  130,000บาท คิดเป็นร้อยละ  
8.39 

 

 


