
รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๖๘ 

 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 
 

 
 
ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 
สถานที่ต้ัง  เลขท่ี  253  หมู่ 12   ต าบลบ้านเล่า   

อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  36000 
พื้นที ่   เนื้อที ่135 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา 
โทรศัพท์  044-124103  
โทรสาร  044-124101 
ชื่อ Website  http://www.kpch.ac.th 
สังกัด   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  30 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ตราประจ าโรงเรียน  รัศมีเหนือพระมงกุฎและพระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง 

       พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. อยู่ใต้พระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง   
แถบโบว์สีน้ าเงิน มีช่ือเต็มว่า “กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ”    
ตัวอักษรสีเหลืองทอง ใต้พระปรมาภิไธย ย่อ ภ.ป.ร.  

 
 
ค าขวัญพระราชทาน รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ   
คติพจน์พระราชทาน อกต  ทุกฺกฏ  เสยฺโย  “ความช่ัวไม่ท าเสียเลยดีกว่า”  

 ค าขวัญ   รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  น าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ 
 เอกลักษณ์  นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี 

อัตลักษณ์  เทิดทูนสถาบัน  กตัญญู  บุคลิกดี  มีวินัย  ให้เกียรติ 
สีพระราชทาน  สีเหลืองทอง เป็นสีประจ าวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

สีน้ าเงิน เป็นสีแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kpch.ac.th/


รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๖๙ 

 

ผลการด าเนนิงาน ปงีบประมาณ 2559 
 
 
 

 
 
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูม ิได้ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ เป็นที่เรียบร้อย คณะกรรมการ

บริหารงานโครงการจึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี ้
 
ตารางแสดงผลท่ี 47 โครงการสอนเสริมพิเศษเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย ชัยภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕9)  
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 

โครงการสอนเสริมพิเศษเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

งบประมาณ 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  1-26 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2559   

89 11 164,160 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  23,24,30,31 
มกราคม พ.ศ. 2559 

99 11 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1. ประชุม วางแผน ก าหนดปฏิทิน 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 
3. ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง และสถานท่ี 
4. จัดท าก าหนดการอบรม 
5. สรุปผลการด าเนินงานรายงานผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๗๐ 

 

ตารางแสดงผลท่ี 48   โครงการประชุมปฏิบัติการท าข้อสอบกลางกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัยเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 
(ปีงบประมาณ  ๒๕๕9) ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 

 
 ผลการประชุมปฏิบัติการท าข้อสอบกลางกลุ่มโรงเรียน 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
วัน /เดือน /ปี จ านวน

นักเรียน 
จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ  

1-2 
มีนาคม  

พ.ศ.2559 

- 6 

 

6,016 

รวม  -  6,016 
 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1. ประชุม วางแผน ก าหนดปฏิทิน 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 

3. ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง  และสถานท่ี 

4. จัดก าหนดการอบรม 

5. สรุปผลการด าเนินงานรายงานผู้บริหาร 

 
ตารางแสดงผลที่ 49  การจัดโครงการพัฒนากระบวนการวิจัยและการจัดการเรียนรู้ (จัดอบรม

พัฒนากระบวนการวิจัยและการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครั้งท่ี 1) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ  
(ปีงบประมาณ  ๒๕๕9) 

 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผลการจัดกิจกรรมอบรมการท าวิจัยนักเรียน คร้ังที่ ๑   

วัน/เดือน/ป ี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 
(บาท) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 21-22 
พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 

ม.1 30 คน
ม.2 27 คน
ม.4 30 คน
ม.5 30 คน       

- 82,296 

รวม  117 คน - 82,296 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๗๑ 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการ

จัดการความรู้ ครั้งท่ี 1 ส าหรับนักเรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) นักเรียนลงมือปฏิบัติการพัฒนาผลงานนวัตกรรมโดยการตั้งประเด็นค าถาม สมมุติฐานอย่างมี

เหตุผล การสืบค้นความรู้ จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ น ามาสรุปองค์ความรู้ อย่างมีล าดับ
ขั้นตอน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เลือกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
 

 
 
ตารางแสดงผลที่ 50  การจัดโครงการพัฒนากระบวนการวิจัยและการจัดการเรียนรู้ (จัดอบรม

พัฒนากระบวนการวิจัยและการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครั้งท่ี 2) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ  
(ปีงบประมาณ  ๒๕๕9) 

 
โรงเรียน ผลการจัดกิจกรรมอบรมการท าวิจัยนักเรียน คร้ังที่ 2  

วัน/เดือน/ป ี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 
(บาท) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 6-7 สิงหาคม 
พ.ศ.2559 

ม.2 27 คน
ม.5 30 คน       

- 21,680 

รวม  57 คน - 21,680 
 
 กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการ
จัดการความรู้ ครั้งท่ี 2 ส าหรับนักเรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

2) นักเรียนลงมือปฏิบัติการพัฒนาผลงานนวัตกรรม จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน สรุปและ
อภิปรายผล ข้อเสนอแนะน า สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ มีการอภิปรายผล เปรียบเทียบ



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๗๒ 

 

เช่ือมโยงความรู้อย่างสมเหตุสมผล น าองค์ความรู้ท่ีได้ น าเสนอวิธีการคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ พร้อมน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าสู่สาธารณชนผ่านส่ือท่ีหลากหลายอย่างเหมาะสม 
เขียนรายงานทางวิชาการ 

3) นักเรียนน าเสนอผลงานวิจัยร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 

 
 
ตารางแสดงผลท่ี 51  การเข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งท่ี  5 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวน
กุหลาบมัธยม) 
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 

การจัดกิจกรรมน าเสนองานวิจัยและวิพากษ์วิจัย 
ครูและนักเรียน คร้ังที ่ถ 

วัน /เดือน /ปี 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 25-27 
สิงหาคม พ.ศ.

2559 

56 21 235,910   

รวม  56 21 235,910   
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๗๓ 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1) ด าเนินการจัดเวทีวิพากย์ผลงานนวัตกรรม /วิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดย oral individual 

presentation / oral panel presentation 
2) จัดนิทรรศการน าเสนผลงานการพัฒนานวัตกรรมการวิจัย และการจัดการความรู้ ร่วมกันกลุ่ม

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพื่อการถ่ายโอนองค์ความรู้จาการศึกษา ค้นคว้าและข้อค้นพบ 
3) น าความรู้จากการศึกษาค้นคว้าไปประยุกต์กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและ

ชุมชน 
4) พัฒนาสู่การเขียนรายงานทางวิชาการ รวบรวมบทคัดย่อเพื่อจัดท าวารสารเพื่อการวิจัยต่อไป 

 

 
 
 

 
 
ตารางแสดงผลท่ี 52  ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย ผู้บริหาร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

ชัยภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕9) 
 

ชื่อครู ชื่อผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ดร.รชานนท์ โสภณฤทธิเดช การสร้างส่ือประสมเรื่อง การสร้างสรรค์งาน

ทัศนศิลป์กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ส าหรับ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี5 

ศิลปะ 

นางนวลเอง แก้งค า ศึกษาพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องพระเวสสันดร
ชาดกท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ภาษาไทย 

นายราชศักดิ์ ฐานมั่น การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ด้วย 
Google Apps for Education ส าหรับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนกาญจนาา
ภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 

คอมพิวเตอร์ 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๗๔ 

 

ชื่อครู ชื่อผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ดร.รชานนท์ โสภณฤทธิเดช การสร้างส่ือประสมเรื่อง การสร้างสรรค์งาน

ทัศนศิลป์กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ส าหรับ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี5 

ศิลปะ 

นางเสาวรักษ์  ป่าเกลือ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่อง จ านวนจริงของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ชัยภูมิด้วยการสอนโดยส่ือประสมกับการสอนปกติ 

คณิตศาสตร์ 

นางอนุลักษ์ เพ็งชัยภูมิ การพัฒนาส่ือประสม เรื่อง สมดุลเคมีรายวิชาเคมี2 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี5 

วิทยาศาสตร์ 

 
 

ตารางแสดงผลท่ี 53  ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ชัยภูมิ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕9) 

 
ท่ี ชื่อผู้ท า ชื่อผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย ผลการตัดสิน 
1 เด็กหญิงอัจริยา พิมพ์ศรี(หัวหน้า) 

เด็กหญิงสุภาวิตา นันวิเศษ 
เด็กชายวชิระ อินเสนา 

การเปรียบเทียบระยะการเคล่ือนท่ีของทรงกลม
ในพื้นท่ีหญ้าและหินคลุก 

เหรียญเงิน 

2 เด็กชายธีรภัทร ชัชชวพันธ์(หัวหน้า) 
เด็กชายพิชชากร ค าสอน 
เด็กชายเลิศลักษณ์ ศิริวงษ์เดชา 

การเปรียบเทียบระยะเวลาเกิดปริมาณไฟฟ้าใน
ผลไม้ 

เหรียญทอง 

3 เด็กหญิงวทันยา ถาลีลาด(หัวหน้า) 
เด็กหญิงยุวัฒนฑ์ิตา จ าลอง 
เด็กหญิงวดี อิทธิกุล 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการไล่มดด้วย
ชอล์กตามท้องตลาดกับชอล์กเปลือกไข่แปรรูป 

เหรียญทอง 

4 เด็กชายธีรภัทร เพ็ชรน้อย 
เด็กชายธาณินทร์ วรรณศรี 
เด็กชายสิทธิโชค ตะกรุดเงิน 

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ก าจัดเมลงวันโดยโดยใช้สารธรรมชาติ 

เหรียญเงิน 

5 เด็กหญิงกชพร จันทร์เหลือง 
เด็กหญิงกัญญาพร ปลัดอิ่มพะเนา 
เด็กหญิงนันท์นภัสร์ วงษ์โพยม 

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจับ
แมลงวันด้วยกระดาษกาว(จากท้องตลาด)กับ
กระดาษกาวจากน้ าผ้ึงผสมกาวดักหนู 

เหรียญทอง 

6 เด็กหญิงปนัดดา บุตรศรี 
เด็กหญิงดวงดี ศรีไทย 
เด็กหญิงภัณฑิลา พิมพ์วงศ์ 

ศึกษาการสร้างรังผ้ึงท่ีมีลักษณะหน้าตัดเป็นรูป
หกเหล่ียม 

เหรียญทอง 

7 เด็กชายณัฐฐากร สินอ านวยผล การสร้างเครื่องพ่นสเปรย์อัตโนมัติโดยใช้ชุด เหรียญทอง 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๗๕ 

 

ท่ี ชื่อผู้ท า ชื่อผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย ผลการตัดสิน 
เด็กชายปิยะพล พรหมคุณ ความคุมสมองกล POP-XT 

8 เด็กหญิงอรบุศรา สารทอง 
เด็กหญิงวรวรรณ ชุมศรี 
เด็กหญิงสุณิชา พรหนองแสน 

การเปรียบเทียบการหุงข้าวชะลอการบูดด้วย
น้ าส้มสายชูและดอกอัญชัน 

เหรียญทองแดง 

9 เด็กหญิงปุญญธิดา อภิคณานนท์ 
เด็กหญิงรุจิรา ดุจจานุทัศน์ 
เด็กหญิงวีนัฐ สีม่วง 

การเปรียบเทียบระยะเวลาในการแช่ข้าวด้วยน้ า
ธรรมดากับน้ าพรมเกลือ 

เหรียญเงิน 

   
ตารางแสดงผลท่ี 54  การตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น  ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย  ครั้งท่ี  5  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕9) 
 

โรงเรียน 
การตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                     
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
ชัยภูมิ  

5 
 

3 1 9 

 
ผลการตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                    

ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย  ครั้งท่ี  5  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕9) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจ านวน 5 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 56 
ระดับเหรียญเงินจ านวน 3 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 33 และระดับเหรียญทองแดงจ านวน 1 เหรียญ คิด
เป็น ร้อยละ 11  



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๗๖ 

 

 
 
 

ตารางแสดงผลท่ี 55  ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ชัยภูม ิ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕9) 

 
ท่ี ชื่อผู้ท า ชื่อผลงาน ผลการตัดสิน 
1 นางสาวกนกรัตน์ บ ารุงหมู ่

นางสาวกุลปริยา ชัยปรีชา 
การศึกษาทฤษฎีงานและพลังงานจาก
การเคล่ือนท่ีของรถบรรทุกไข่ด้วย
กระดาษ 

เหรียญทอง 

2 นางสาวจิตบุณย์ หลอดค า 
นางสาวชนกชนม์ จันทพรม 
นางสาวสโรชา สุขส าราญ 

การเปรียบเทียบความเปรียวของไส้
กรอกอิสานท่ีท าด้วยไรซ์เบอรรีและ
ตะไคร้ 

เหรียญทอง 

3 นางสาวศิริวิภา เกิดโมลี 
นายณัฐชนน เจนดง 
นางสาวประภัสสร โชคบัณฑิต 

ขวดล่อลูกน้ า เหรียญเงิน 

4 นางสาวกันต์ฤทัย ศรีแสง 
นางสาวเกวลิน กว้างนอก 
นางสาวกัญญารัตน์ ชาติไธสง 

การเปรียบเทียบระยะเวลาการจับปูนา
ด้วยกะปิและเหยื่อต่างๆ 

เหรียญเงิน 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๗๗ 

 

ท่ี ชื่อผู้ท า ชื่อผลงาน ผลการตัดสิน 
5 นางสาวนภสร ขจรเกียติธ ารง 

นางสาวอภิญญา ชมภูปะฏิ 
นางสาวธนภร รานอกนันทโชติ 

การศึกษายับยั้งเช้ือราบนเปลือกผิว
มะละกอด้วยข่า 

เหรียญทอง 

6 นางสาวสิรภัทร จันทร์เหลือง 
นางสาวพัชราภา อดทน 
นางสาวพรชิตา ดีพรม 

ผักหนาม เหรียญเงิน 

7 นางสาวดลชา อ่อนสุวรรณ 
นางสาวฐิตาพร สุขบัว 
นายศุภกร กลมกล่อม 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสมุนไพร
ในการไล่มอด 

เหรียญเงิน 

8 นางสาวณฐมน แซ่โล้ว 
นางสาวธนพร กลางนอก 
นางสาวสิริรัตน์ ชนะภู 

การศึกษาวิธีการผลิตแกงเปรอะกึ่ง
ส าเร็จรูปโดยใช้กระบวนการสเตอริไลช์
ด้วยการอบลมร้อน 

เหรียญทอง 

 
   

 
 
ตารางแสดงผลท่ี 56  การตัดสินระดับเหรียญรางวัล  และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย  ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ครั้งท่ี  5  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕9) 
 

โรงเรียน การตัดสินระดับเหรียญรางวัล  และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 4 4 - 8 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๗๘ 

 

 

ผลการตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                    
ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย  ครั้งท่ี  ๔  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจ านวน 4 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 50 
ระดับเหรียญเงินจ านวน 4 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 50 และระดับเหรียญทองแดงจ านวน - เหรียญ  
คิดเป็น ร้อยละ – 

 
ตารางสรุปผลที่ 57  การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคลังข้อสอบ  โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ (ปีงบประมาณ  ๒๕๕9) 
 
 ข้อมูลการจัดกิจกรรมการวัดผลประเมินผลและคลังข้อสอบ 

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู จ านวน
ข้อสอบ 

งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 30-31  
กรกฎาคม 

 พ.ศ.2559 

 65  28,000 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการวัดและการประเมินผล  โรงเรียนกาญจนาภิเษก -
วิทยาลัย ชัยภูมิ โดยการฝึกอบรมการสร้างข้อสอบตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๗๙ 

 

 
 

ตารางแสดงผลท่ี 58  การจัดโครงการค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ 
(ภายในสถานศึกษา) ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕9)  
 

 ผลการจัดกิจกรรมค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ  
(ภายในสถานศึกษา) 

วัน /เดือน /ปี จ านวนนักเรียน จ านวนครู งบประมาณ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ  2-3,9-10 

กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559  

180 10 244,800  

  180 10 244,800 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

จัดกิจกรรมเป็นฐานกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี  ฝึกทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหา การอยู่ร่วมกัน การท างานร่วมกัน การ
รับฟังความเห็นและ การยอมรับซึ่งกันและกัน  สร้างเจตคติในการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๘๑ 

 

ตารางแสดงผลที่  59  การ จัด ค่าย ฝึก ทักษะนัก เรี ยน ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี (จัดค่าย 2 ครั้ง ภายนอกโรงเรียน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 
(ปีงบประมาณ  ๒๕๕9)  
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผลการจัดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี (จัดค่าย 2 ครั้ง ภายนอกโรงเรียน) 
วัน /เดือน /ปี จ านวนนักเรียน จ านวนครู งบประมาณ 

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จังหวัดนครราชสีมา 

12-13 
กรกฎาคม พ.ศ. 

2559 

53 4 141,770 

ค่ายอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล สัตหีบ จ.
ชลบุรี 

 47 5 89,235 

รวมทั้งสิ้น  100 9 231,005 
 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. นักเรียนได้เข้าท าปฏิบัติการทดลองและฝึกทักษะ ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์

และภาษาอังกฤษ  
2. นักเรียนได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ด าน้ าและความปลอดภัยในการด าน้ า 
3. นักเรียนได้เรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและปลูกปะการัง 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๘๒ 

 

 

 

 

 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๘๓ 

 

 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๘๔ 

 

ตารางแสดงผลท่ี 60  การจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน ในการ
พัฒนาทักษะความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอน และการใช้ส่ือเทคโนโลยี  ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ 
ชะอ า บีช รีสอร์ท หัวหิน-ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี (ปีการศึกษา  ๒๕๕9)  
 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาครู   ผู้บริหาร  

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย            
วัน /เดือน /ปี จ านวน

นักเรียน 
จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 8-10 
กันยายน พ.ศ.

2559 

- 57 53,088 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 ด าเนินการระดมความคิด การจัดการความรู้ ดึงความรู้ความสามารถท้ังผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา น าความรู้ความสามารถไปพัฒนาการท างาน ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี 
และเกิดผลดีต่อสถานศึกษา และสามารถสร้างคุณประโยชน์แก่นักเรียน แก้ไขปัญหา  เติมเต็มและต่อยอด
ให้กับนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท หัวหิน-ชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๘๕ 

 

 

 

 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๘๖ 

 

ตารางแสดงผลที่ 61   การจัดกิจกรรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยี  ของ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕9) 
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย การจัดกิจกรรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยี   

วัน /เดือน /ปี จ านวนส่ือ
การสอน 

จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ  110 
รายการ 

- 61,567 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ  จัดซื้อหาส่ือส่ือการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยีในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี 
 
ตารางแสดงผลที่ 62  โครงการ “บรรพชาสามเณรและศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติฯ” ระหว่างวันท่ี 

8-12 สิงหาคม พ.ศ.2559  ณ วัดป่าบ้านพลัง ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และวัดมณีสถิต
กปิฎฐาราม (ทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ชัยภูม ิ(ปีงบประมาณ  ๒๕๕9) 
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ผลการจัดบรรพชาสามเณรและศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติฯ 

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 8-12 สิงหาคม 
พ.ศ.2559 

74 15 285,244 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ  นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ชัยภูมิ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

เข้าร่วมการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติฯ” ระหว่างวนัท่ี 8-12 สิงหาคม พ.ศ.2559  ณ 
วัดป่าบ้านพลัง ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และวัดมณีสถิตกปิฎฐาราม (ทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   

 
 

 

 

 

 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๘๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๘๘ 

 

ตารางแสดงผลท่ี 63   ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาท าส่ือ  On demand ของ โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ (ปีงบประมาณ  ๒๕๕9) 
 

 
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาท าส่ือ  On demand 
 

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 30-31 
กรกฎาคม พ.ศ.

2559 

 57 54,416 

 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ   อบรมการสร้างสื่อ VDO on Demand ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม พ.ศ.2559  

 
ตารางแสดงผลท่ี 64  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 10 30 36.35 55 26 33.65 
คณิตศาสตร์ 66.40 16 31.51 50 12.5 22.53 
ภาษาไทย 63 26 41.05 72 36.5 42.93 
ภาษาอังกฤษ 64 22 27.95 35 13 19.28 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 74 34 43.20 53 32 35.61 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๘๙ 

 

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

 
 
 
 

ตารางแสดงผลท่ี 65  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรายวิชาพื้นฐาน  ๕   วิชาหลัก  ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๑-6  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 กลุ่มนักเรียนห้องส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์ 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
จ านวน
นักเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรายวิชาพื้นฐาน    (เกรดเฉล่ีย ) 
คะแนน
เฉล่ีย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

สังคม
ศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 26 3.46 2.69 3.59 2.90 3.58 3.24 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 26 3.02 2.65 3.46 2.75 3.98 3.17 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 28 3.04 3.00 3.61 3.59 4.00 3.45 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 24 3.49 3.69 3.94 3.79 3.75 3.73 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 29 3.49 3.48 3.78 3.72 3.78 3.65 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 30 3.52 3.15 3.93 3.90 4.00 3.70 

โดยภาพรวม  3.34 3.11 3.72 3.44 3.85 3.49 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๙๐ 

 

 

ตารางแสดงผลท่ี 66  การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ปีการศึกษา  ๒๕๕8  
 การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริม

ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 

แผนการเรียน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

แผนการเรียนอื่น ๆ 

1.ศึกษาต่อ 
1.1. เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนเดิม 

 
14 

 

1.2 เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนอื่นในจังหวัดเดิม 3  
1.3 เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนอื่นในต่างจังหวัด 10  
1.4 เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนอื่นใน กทม. -  
1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 1  
1.6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน -  
1.7 สถาบันอื่น ๆ  - 

รวมศึกษาต่อ 28 
2. ไม่ศึกษาต่อ -  
3. ประกอบอาชีพ -  



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๙๑ 

 

 
ตารางแสดงผลท่ี 67 การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  ๒๕๕8  
 

 การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 

 แพทยศาส
ตร์ 

วิทยาศา
สตร ์

วิศวกรร
มศาสตร ์

สถาปัต
ยกรรม
ศาสตร ์

เกษตรศ
าสตร์ 

บริหาร 
พาณิชย
ศาสตร์ 
การ
บัญชี 
การ
ท่องเท่ีย
วและ
โรงแรม 
และ
เศรษฐศ
าสตร์ 

ครุ
ศาสตร์/
ศึกษาศา
สตร์ 

ศิลปกรร
ม  
ดุริยางค
ศิลป์ 
วิจิตร
ศิลป์ 
ศิลปะป
ระยุกต์ 
ดุริยางค
ศิลป์
และ
นาฏยศิ
ลป์ 

มนุษยศ
าสตร์
และ
สังคมศา
สตร์  

โรงเรียน 
กาญจนาภิเษกวิทยา

ลัยชัยภูมิ 

1 7 5 2 - 6 4 - 5 

รวม 30 
ผลการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรยีนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ พบว่า นักเรียนเข้าศึกษาต่อในกลุ่มแพทย์
ศาสตร์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์ จ านวน  7 คน คิดเป็นร้อยละ 23 กลุ่ม
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ 17 กลุ่มพาณิชยศาสตร์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
กลุ่มครุศาสตร์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13 และกลุ่มมนุษยศาสตร์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๙๒ 

 

 

 
 
ตารางแสดงผลท่ี 68   การใช้งบในการด าเนินโครงยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย                         

(ปีงบประมาณ  ๒๕๕9) 
 

 งบประมาณที่ใช้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

รายจ่าย 53,088 81,818 54,416 339,886 639,965 61,567 6,016 285,244 
รวมงบแต่กลยุทธ์ 53,088 81,818 54,416 339,886 639,965 61,567 6,016 285,244 
รวมทุกกลยุทธ์ 1,550,000 

 
การใช้งบประมาณ กลยุทธ์ท่ี ๑  ส่งเสริม และพัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียน และการ

บริหารงานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  แบบความร่วมมือและการมีส่วนร่วม  ใช้งบประมาณ  
59,104 บาท คิดเป็นร้อยละ 4 กลยุทธ์ที่   ๒ พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ใช้งบประมาณ  81,818 บาท คิดเป็นร้อยละ  5 กลยุทธ์ท่ี   ๓  ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน
ของครู โดยการพัฒนาครูให้มีทักษะและเทคนิคการสอน และการวัดประเมินผลแบบมืออาชีพ ใช้งบประมาณ  
54,416 บาท คิดเป็นร้อยละ  3 กลยุทธ์ท่ี   ๔  ส่งเสริมงานวิจัยครูและใช้งานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพ



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  หน้า ๙๓ 

 

นักเรียน รวมถึงการส่งเสริมนักเรียนด้วยกระบวนการคิด  การท างาน  การแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการท าวิจัย 
ใช้งบประมาณ  339,886 บาท คิดเป็นร้อยละ  22  กลยุทธ์ท่ี   ๕  ส่งเสริมค่ายทักษะวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี  ใช้งบประมาณ 639,965  บาท คิดเป็นร้อยละ  40 กล
ยุทธ์ที่   ๖  ส่งเสริมส่ือการเรียนรู้  และการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผู้เรียน  ใช้งบประมาณ  61,567 บาท 
คิดเป็นร้อยละ  4 กลยุทธ์ท่ี   ๗  ส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วม และท างานเป็นทีม  ใช้งบประมาณ  
59,104 บาท คิดเป็นร้อยละ  4 (ใช้งบประมาณร่วมกับกลยุทธ์ท่ี 1) กลยุทธ์ท่ี   ๘  ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม   การท างานเป็นทีม  และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ของนักเรียน  ใช้งบประมาณ  285,244
บาท คิดเป็นร้อยละ  18 

 


