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ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
 

 
 
ช่ือโรงเรียน           โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 สถานท่ีต้ัง          เลขท่ี ๙๙/๙ หมู่ ๕ ต้าบลน้้าชุน อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๗๑๑๐ 
 พื้นท่ี   เนื้อที่ ๑๙๑ ไร่ ๕๗ ตารางวา 
 โทรศัพท์  ๐-๕๖๘๒-๔๕๔๔ 
 โทรสาร   ๐-๕๖๘๒-๔๓๐๐ 
 ช่ือ Website  http://www.kanchanapisek.ac.th 
 สังกัด   ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
    ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ตราประจ าโรงเรียน  รัศมีเหนือพระมงกุฎเป็นสีเหลืองทอง พระปรมาภไิธยย่อ ภ.ป.ร.  

                                 อยู่ใต้พระมหามงกฎเป็นสีเหลืองทอง  แถบโบสีน้้าเงินตัดขอบสีเหลืองทอง 

                                         มีช่ือเต็มของโรงเรียนว่า “กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์”  

                                         ตัวอักษรสีเหลืองทอง ใต้พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. 

 อักษรย่อโรงเรียน กภ.พช. 

 ค าขวัญโรงเรียน รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  น้าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด้าริ 

 ปรัชญาโรงเรียน สร้างวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น้าวิชา  สามัคคี  ภักดีชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 

 คติพจน์โรงเรียน อก ต้  ทุก กฏ้   เสยฺ โย  ความช่ัวไม่ท้าเสียเลยดีกว่า 

 สีประจ าโรงเรียน  น  าเงิน – ทอง 

     น  าเงิน    หมายถึง  องค์พระมหากษัตริย์ของชาติไทย 

     ทอง       หมายถึง  สีประจ้าพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ 
               พลอดุลยเดชฯ รัชกาลปัจจุบัน 

 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ 

 
 
 

http://www.kanchanapisek.ac.th/
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ผลการด าเนนิงาน ปงีบประมาณ 2559 
 
 
 

 
 
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ได้ด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อย 

คณะกรรมการบริหารงานโครงการจึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
๑. พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ของโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙)   
ตารางแสดงผลท่ี  94    พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

การจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์   

๑๗-๑8 
มีนาคม255๙ 

- ๕ ๑3,๐๐0 

  - ๕ ๑3,๐๐0 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑.  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบ

มัธยม) เพื่อวิเคราะห์และท าความเข้าใจถึงลักษณะความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 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 
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๒. พัฒนาอัจฉริยะภาพด้านวิทย์ คณิต ภาษา และเทคโนโลยีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

เพชรบูรณ์  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 
๒.๑ พัฒนากระบวนการวิจัยและจัดการความรู้ 

          ตารางแสดงผลท่ี  95  อบรมครูต้นแบบเพื่อพัฒนางานวิจัย  
 

โรงเรียน ผลการจัดกิจกรรมอบรมการท าวิจัย  ครู 
วัน/เดือน/ปี จ านวน

นักเรียน 
จ านวนครู งบประมาณ 

(บาท) 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1๙-๒๑ 

มีนาคม255๙ 
- ๑๒ ๒๘,๐๒0 

รวม  - ๑๒ ๒๘,๐๒0 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบ 

มัธยม)   การพัฒนาทักษะการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการจัดการความรู้ ส าหรับครูโดย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2) ครูลงมือปฏิบัติการพัฒนาผลงานนวัตกรรมโดยการตั้งประเด็นค าถาม สมมุติฐานอย่างมีเหตุผล  
การสืบค้นความรู้ จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ น ามาสรุปองค์ความรู้ อย่างมีล าดับขั้นตอน มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ เลือกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
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ตารางแสดงผลท่ี  96  อบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย (ครั้งท่ี ๑) 
 

โรงเรียน ผลการจัดกิจกรรมอบรมการท าวิจัย  นักเรียน ครั้งท่ี ๑   
วัน/เดือน/ปี จ านวน

นักเรียน 
จ านวนครู งบประมาณ 

(บาท) 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์   

๒๗ มิถุยายน
255๙ 

๘๐ - ๑๖,๐00 

รวม  ๘๐ - ๑๖,๐00 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
           ๑) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการ
จัดการความรู้ ครั้งท่ี 1 ส าหรับนักเรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ดร.ปิ่นแก้ว  ยังค ามั่น  ครูโรงเรียนบ้าน
วังน้อย  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
           ๒) นักเรียนลงมือปฏิบัติการพัฒนาผลงานนวัตกรรมโดยการตั้งประเด็นค าถาม สมมุติฐานอย่างมี
เหตุผล การสืบค้นความรู้ จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ น ามาสรุปองค์ความรู้ อย่างมีล าดับขั้นตอน มีการ
วางแผนอย่างเป็นระบบ เลือกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
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ตารางแสดงผลท่ี  97 อบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย (ครั้งท่ี ๒) 
 

โรงเรียน ผลการจัดกิจกรรมอบรมการท าวิจัย  นักเรียน ครั้งท่ี ๒   
วัน/เดือน/ปี จ านวน

นักเรียน 
จ านวนครู งบประมาณ 

(บาท) 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์   

๘ สิงหาคม
255๙ 

๖๐ - ๖,๐00 

รวม  ๖๐ - ๖,๐00 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
           ๑) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการ
จัดการความรู้ ครั้งท่ี ๒ ส าหรับนักเรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากดร.ปิ่นแก้ว  ยังค ามั่น  ครูโรงเรียนบ้าน
วังน้อย  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
           ๒) นักเรียนลงมือปฏิบัติการพัฒนาผลงานนวัตกรรมโดยการต้ังประเด็นค าถาม สมมุติฐานอย่างมี
เหตุผล การสืบค้นความรู้ จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ น ามาสรุปองค์ความรู้ อย่างมีล าดับขั้นตอน มีการ
วางแผนอย่างเป็นระบบ เลือกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
           ๓) นักเรียนน าเสนอผลงานวิจัยกับ ดร.ปิ่นแก้ว  ยังค ามั่น  ครูโรงเรียนบ้านวังน้อย อ าเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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๒.๒ น าเสนอผลงาน/นวัตกรรมวิจัยครู และนักเรียน 
ตารางแสดงผลท่ี  98 น าเสนอผลงาน/นวัตกรรมวิจัยครู และนักเรียน  
 

 ผลการจัดกิจกรรมน้าเสนอผลงาน/นวัตกรรมวิจัยครู และนักเรียน 
วัน /เดือน /ปี จ านวน

นักเรียน 
จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ 

๒๕-๒๗ 
สิงหาคม 255๙ 

๖๓ ๑๙ ๑๘๗,๐0๔ 

รวม  ๖๓ ๑๙ ๑๘๗,๐0๔ 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1) ร่วมด้าเนินกิจกรรมท่ีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   

จัดเวทีวิพากย์ผลงานนวัตกรรม /วิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดย oral individual presentation / oral panel 
presentation 

๒) จัดนิทรรศการน้าเสนผลงานการพัฒนานวัตกรรมการวิจัย และการจัดการความรู้ ร่วมกับกลุ่ม 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพื่อการถ่ายโอนองค์ความรู้จาการศึกษา ค้นคว้าและข้อค้นพบ 

๓) น้าความรู้จากการศึกษาค้นคว้าไปประยุกต์กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและ 
ชุมชน 

๔) พัฒนาสู่การเขียนรายงานทางวิชาการ รวบรวมบทคัดย่อเพื่อจัดท้าวารสารเพื่อการวิจัย ต่อไป 
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ตารางแสดงผลท่ี 99  ผลงานนวัตกรรมและงานวจัิย ผู้บริหาร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
เพชรบูรณ์  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙) 

 
ท่ี กลุ่มสารการเรียนรู้ ชื่อ - สกุล ชื่อนวัตกรรมและงานวิจัย ระดับ

รางวัล 
๑ คณิตศาสตร์ นางสาวนวพรรณ  ไฝ่จันทร์ ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะ

คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น                   
รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๕ 

เหรียญทอง 

๒ วิทยาศาสตร์ นางสาวจิราภรณ์  หล้าน้อย ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 
๗ ขั้น ร่วมกับการใช้แผงผังมโนทัศน์เพื่อ
พัฒนามโนทัศน์ เรื่อง  การสลายสารอาหาร
ระดับเซลล์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๔ 

เหรียญเงิน 

๓ ภาษาไทย นางค้าสอน   โสมทิพย์ การศึกษาความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ 

เหรียญทอง 

๔ ภาษาต่างประเทศ นายประยุกต์ จิระเดชประไพร บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Real 
Life English ส้าหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

เหรียญทอง 

๕ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

นางสาวตรึงใจ  เกียรติกิตติกุล การพัฒนาชุดการสอน วิชางานธุรกิจ        
ง๔๑๑๐๒  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

เหรียญทอง 

๖ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

นายรณชัย  ปราชม รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ (Cooperative Learning) เรื่อง
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ทวีปอเมริกาเหนือ  
อเมริกาใต้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

เหรียญเงิน 

๗ สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

นางสาววิชิตา  โฉมอุดม รายงานการใช้บทเรียนส้าเร็จรูปชุดรักท่ี
ปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และเอดส์ เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ของนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

เหรียญทอง 

๘ ศิลปะ นางรัตมณี  แสงสีดา  นาฏยประดิษฐ์ฟ้อนจ้ารูญเรืองเมือง
เพชรบูรณ์ 

เหรียญทอง 
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ตารางแสดงผลท่ี 100  ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙) 
 
ท่ี ชื่อ - สกุล ชื่อนวัตกรรมและงานวิจัย ระดับรางวัล 
๑ ๑. เด็กหญิงภัจจ์ธาดา   เขียวแก้ว                

๒. เด็กหญิงธัญลักษณ์   สุวรรณ              
๓. เด็กหญิงโสริยา   สิงห์ภา     
                  

กระดาษอินดิเคเตอร์จากดอกไม้ เหรียญเงิน 

๒ ๑. เด็กหญิงปิยะรัตน์   สีมา                      
๒. เด็กชายจุลจักร   อินทรปาสาร              
๓. เด็กชายธีรภัทธ   ศรีสวัสด์ิ  
                   

สมุนไพรไล่แมลงวัน เหรียญเงิน 

๓ ๑. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธรรมศรีชอบ              
๒. เด็กชายนวภูมิ   ศรีษะบุตร                 
๓. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   วิเศษสรรค์ 
              

เครื่องแงะหอยจากช้อนสแตนเลส เหรียญทอง 

๔ ๑.เด็กชายโชครพัฒน์    
พูลทวีเจริญสุข        
๒. เด็กชายสิทธิกร  ศิริชัย                                    
๓. เด็กชายเอกฤต   ศรีบุรินทร์                 
 

ตู้เย็นประดิษฐ์ เหรียญเงิน 

๕ ๑. เด็กหญิงนวรัตน์   สุขแต้ม                   
๒. เด็กหญิงณัฐธินันท์   แถวบุญตา            
๓. เด็กหญิงศิรินทรา   อินทัง                   
 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการไล่ยุงของ
เปลือกส้ม มะกรูดและตะไคร้ 
 

เหรียญทอง 
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ตารางแสดงผลท่ี 101  ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙) 
 
ท่ี ชื่อ - สกุล ชื่อนวัตกรรมและงานวิจัย ระดับรางวัล 
๑ ๑. นางสาวณภัทรา   กล่ินมิ่ง                   

๒. นางสาวปณาลี    โม้หิน                     
๓. นายยศธร   จันทร์อินทร์                                  

โลช่ันรีแพร์ เหรียญเงิน 

๒ ๑. นางสาวชุติภา    บุญสู่                        
๒. นางสาวพิชญา   พุทธา                       
๓. นางสาวณัฐชยา  สายทอง                    

สบู่ถนอมผิวหญ้ารีแพร์ เหรียญเงิน 

๓ ๑. นายณรงค์กร   ตาจันทะ                      
๒. นางสาวเกวลิน   พันมาก                     
๓.นางสาวธนพร  ผลจันทร์                      
๔.นายอัครวุฒิ    สีมา                            

ชาหญ้ารีแพร์ เหรียญเงิน 

๔ ๑. นางสาวจิรานันท์   จันทร์เกตุ                
๒. นางสาวกมลชนก   แสงรัตน์                 
๓. นางสาวณัฐธิดา   กันธุ                        

พิมเสนมะลิหอมช่ืนใจ เหรียญเงิน 

๕ ๑.นางสาวเกษกมล   จันทะคุณ                  
๒. นางสาวกรกนก   ไชยสิทธิ์                    
๓. นางสาววัลลภา   นามมาตร                  

การศึกษาปริมาณเปลือกไข่ไล่มด เหรียญทอง 

๖ ๑. นางสาวศิริรัตน์   ศรีรัตน์                       
๒. นางสาวปริชาต   คงท่ี                          
๓. นายสุวิทย์   นามปัญญา                       

การศึกษาประสิทธิภาพของน้้ายาล้าง
ห้องน้้า 

เหรียญเงิน 

๗ ๑. นายจิรายุทธ  ทับสีแก้ว                         
๒. นายภัคพล   ชัยชนะ                            
๓. นายชยารพ   ลือกิจ                             

การเปรียบเทียบคุณภาพการช้าระล้างจาก
สารสกัดธรรมชาติ 

เหรียญเงิน 

๘ ๑. นายสัณหวัช   ศรีมีทรัพย์                       
๒. นางสาวขนิษฐา   ขันทะสอน                   
๓. นางสาวกมลวรรณ   บุญสิงห์                   

ผจญภัยในโลกคณิตศาสตร์ STEM เหรียญทอง 

๙ ๑. นางสาวอนุสรา   มะลิด                          
๒. นางสาวกัลยา    ขันตีทัน                        
๓. นางสาวปาริฉัตร   โสมาศรี                      

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอีเอ็ม
บอลบ้าบัดน้้าเสีย 

เหรียญทองแดง 
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ตารางแสดงผลท่ี 102  ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙) 
 
ท่ี ชื่อ - สกุล ชื่อนวัตกรรมและงานวิจัย ระดับรางวัล 

๑๐ ๑. นางสาวศุภาพิชญ์   เจ็กอยู่                      
๒. นางสาวยุวดี   พิทยาธรดรรชนี                 
๓. นางสาวพิชญาพัน   หิระนิล                                     

การผลิตน้้าเย็นโดยไม่ใช่ตู้เย็น เหรียญทอง 

๑๑ ๑. นายภัทรเกียรติ  กองแก้ว                        
๒. นายพนา  จิราพงษ์                              
๓.นายชาณัฐ   รอดหมื่นไวย                       

สบู่เหลวล้างมือกล่ินส้ม เหรียญเงิน 

๑๒ ๑. นางสาวนาถอนงค์   สังเถิน                     
๒. นางสาวญาณัจฉรา   สมานพงษ์                
๓. นายอัคนี    ผางสา                               

การเปรียบเทียบปริมาณตะไคร้ไล่ยุง เหรียญทองแดง 

๑๓ ๑. นายอภิสิทธิ์   แสนลี                             
๒. นางสาวบุษราภรณ์   จันทัก                     
๓. นางสาวเบญญาภา   มณตาทอง                

การเปรียบทิศทางแสงไฟจากโคมไฟ
กะลามะพร้าวลดโลกร้อน 

เหรียญทอง 

๑๔ ๑. นางสาวกรกนก  จันทร์ดา                       
๒. นางสาวอริสรา  อินทเวียง                     
๓. นางสาวกฤติญานี  น้อยรอด                  

ผลิตภัณฑ์น้้ายาล้างจ้าน เหรียญเงิน 

 
ตารางแสดงท่ี ๑๐3 สรุปผล  การตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ้านวนผลงานวิจัยของนักเรียน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของนักเรียนและครูกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) 

 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย เพชรบูรณ์ 

การตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยของนักเรียน 
ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 
๒ ๓ - ๕ 

 
ผลการตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                    

ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๕  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจ านวน ๒ เหรียญ คิดเป็นร้อย
ละ ๔๐ ระดับเหรียญเงินจ านวน ๓  เหรียญ คิดเป็นร้อยละ ๖๐  
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         ตารางแสดงท่ี ๑04 สรุปผล  การตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ้านวนผลงานวิจัยของนักเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของนักเรียนและครู
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) 

 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย เพชรบูรณ์ 

การตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยของนักเรียน 
ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 
4 8 2 14 

 
ผลการตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                    

ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๕  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจ านวน ๒ เหรียญ คิดเป็น 
ร้อยละ ๒๘.๕๗ ระดับเหรียญเงินจ านวน ๘  เหรียญ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ และระดับเหรียญทองแดง
จ านวน ๒ เหรียญ คิดเป็น ร้อยละ ๑๔.๒๙ 
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           จากการแสดงผลงานวิจัย/นวัตกรรมของนักเรียนที่จังหวัดนครปฐม ส่งผลให้นักเรียนต่อยอดไป
ประกวดโครงงานที่ประเทศมาเลเซีย จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
SCIENCE INNOVATION COMPETITION ในงาน INTERNATIONAL CARNIVAL SESERI-MSU     
2๐๑๖  ณ MANAGEMENT& SCIENCE UNIVERSITY  SHAH ALAM ,SELANGOR ,MALAYSIA 

 

 

๒.๓ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผล 
ตารางแสดงผลท่ี  ๑05  อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผล  

 ผลการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการ
วัดและประเมินผล 

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ 

๒๙ 
พฤษภาคม

255๙ 

- ๘๐ ๒๒,๔๘0 

รวม  - ๘๐ ๒๒,๔๘0 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผล  

 ๒.  จัดท าแนวการพัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผลของโรงเรียน 
๓.  ส่ือนวัตกรรมและใช้ส่ือการเรียนการสอนได้ย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.  จัดทดสอบสมรรถนะการวัดผลและประเมินผล ของ สทศ. ท่ีศูนย์จังหวัดขอนแก่น 

 
 
๒.๔ พัฒนาคลังข้อสอบกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

           ตารางแสดงผลท่ี  ๑06  พัฒนาคลังข้อสอบกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
 

 ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคลังข้อสอบ 
วัน /เดือน /ปี จ านวน

นักเรียน 
จ านวน

ครู 
จ านวน
ข้อสอบ 

งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ 

๒๘ 
พฤษภาคม 255๙ 

- ๘๐ ๘๐๐ ๒๒,๔๘0 

รวม  - ๘๐ ๘๐๐ ๒๒,๔๘0 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
น ากระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างข้อสอบตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน

ตามสภาพจริงใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ น ามาฝึกปฏิบัติสร้างข้อสอบเพื่อรวบรวมเป็นสารสนเทศ ส าหรับกลุ่ม
รายวิชาพื้นฐาน จ านวนรายวิชาละ ๒0 ข้อ 
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๒.๕ กิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

    ตารางแสดงผลท่ี  ๑07 จัดกิจกรรมค่ายภายในโรงเรียน 
 

 ผลการจัดกิจกรรมค่ายภายในโรงเรียน 
วัน /เดือน /ปี จ านวน

นักเรียน 
จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ ์

1๓-1๔ 
กรกฎาคม 
255๙ 

๙๐ ๖ 8๐,๒๘0 

รวม  ๙๐ ๖ 8๐,๒๘0 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
จัดกิจกรรมค่ายภายในโรงเรียน โดยบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับ ๔ สาระการเรียนรู้โดยความร่วมมอื

ทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องโลกท้ังระบบ  
ซึ่งกิจกรรม ประกอบด้วย ฐานดิน  ฐานน้้า   ฐานลม  ฐานอากาศ แบบบูรณาการองค์ความรู้  
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ตารางแสดงผลท่ี  ๑08  จัดกิจกรรมค่ายภายนอกโรงเรียน 

 ผลการจัดกิจกรรมค่ายภายนอกโรงเรียน 
วัน /เดือน /ปี จ านวน

นักเรียน 
จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ 

1๑-1๒ 
กรกฎาคม 
255๙ 

๑๐๒ ๗ 8๑,๙๖0 

รวม  ๑๐๒ ๗ 8๑,๙๖0 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
จัดกิจกรรมค่ายนอกในโรงเรียนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

ด้าเนินกิจกรรม ๑.กิจกรรมปฏิบัติการโซล่าเซลล์ โดย นายศานิตย์  สุวรรณวงค์ นางสาวธนาวรรณ  สุขเกษม   
๒. กิจกรรมปฏิบัติการเคมีโดยนางสาววิไลพร  ปองเพียร  นางสาวสุรางค์รัตน์  พันแสง   ๓. กิจกรรม
ปฏิบัติการชีววิทยา  โดยนายสุรเชษฐ  เอี่ยมส้าอาง นางสาวศศิกานต์  ปานปราณีเจริญ   
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๓. อบรบครู ผู้บริหารในการพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดการเรียนการสอน/การบริหาร 

การใช้สื่อและเทคโนโลยีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 
      ตารางแสดงผลท่ี   ๑09   อบรบครู ผู้บริหารในการพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน/การบริหาร การใช้สื่อและเทคโนโลยี 

 
 ผลการจัดอบรมครู ผู้บริหารในการพัฒนาความสามารถฯ 

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ 

๗-1๐ 
กันยายน 
255๙ 

- ๘๐ ๒๕๒,๘00 

รวม  - ๘๐ ๒๕๒,๘00 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

           ๑.ด้าเนินกิจกรรมท่ีโรงแรมรีเจ้นท์ชะอ้า บีช รีสอร์ท  อ้าเภอชะอ้า  จังหวัดเพชรบุรี 
 ๒. มอบโล่ ผู้เกษียณอายุราชการ  และบรรยายพิเศษ  โดย พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี 
           ๓. ฟังบรรยายพิเศษเจตนารมณ์กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  โดยนายปราโมทย์  แก้วสุข  กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  กพฐ. 
           ๔. ฟังบรรยายพิเศษ“ครูยุคใหม่ สอนให้เป็น  เน้นให้คิด  เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑”  โดย นายกอบ
วิทย์  พิริยะวัฒน์  ครูโรงเรียนนนทรีวิทยา 
          ๕. ฟังบรรยายพิเศษวิทยฐานะ  โดย  รศ.ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
          ๖. ชม VTR (Video Tabe  Recorder) เพื่อน้าเสนอโรงเรียน และ Best Practices  
ของแต่ละโรงเรียน (๑๐ โรงเรียน)  โรงเรียนละไมเ่กิน ๑๐ นาที 
 ๗. ฟังบรรยายพิเศษสิทธิประโยชน์ของทางราชการ  โดย นายณรงค์  แผ้วพลสง  ผู้อ้านวยการส้านัก
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร 
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๔. การพัฒนาอบรมเชิงปฏิบัติการครู และผู้บริหารในการใช้ สื่อ On-demand โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 
 
      ตารางแสดงผลท่ี  ๑๑๐   การพัฒนาอบรมเชิงปฏิบัติการครู และผู้บริหารในการใช้ ส่ือ On-demand 
 
 ผลการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครู และผู้บริหารในการใช้ ส่ือ 

On-demand 
วัน /เดือน /ปี จ านวน

นักเรียน 
จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ 

๒๙-๓๑ 
มีนาคม 255๙ 

- ๘๐ ๓๗,๒00 

รวม  - ๘๐ ๓๗,๒00 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์และท าความเข้าใจถึงลักษณะความเป็นเลิศทางด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
          ๒. ให้ความรู้ ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 
21 และเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน (On Demand)   
 ๓.  อบรมปฏิบัติการ ใช้เทคโนโลยี  ตามโครงการ Google  App for  Education 

๔. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท้าส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบวิดีโอ On Demand  
๕. ประเมินผลการน าส่ือการสอนไปใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๕ ค่ายคุณธรรม  จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ (บรรพชาสามเณร) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

เพชรบูรณ์  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 
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ตารางแสดงผลท่ี  ๑๑๑   ค่ายคุณธรรม  จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ (บรรพชาสามเณร) 
 
 ผลการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ฯ (บรรพชาสามเณร) 

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
เพชรบูรณ์ 

8-1๒ 
กรกฎาคม 
255๙ 

๕๐ ๑๐ ๑๙๙,๗00 

รวม  ๕๐ ๑๐ ๑๙๙,๗00 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

          ด้าเนินการน้านักเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
สกลนคร รวม  ๑๐  โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนละ ๔๐ คน รวม ๔๐๐ คน (นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ้านวน ๔๐ คนและนักเรียนพี่เล้ียง ๑๐ คน ) บรรพชาสามเณรท่ีวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 
(ทุ่งแก้ว)  พระอารามหลวง  อ้าเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลย์ ราชสมบัติครบ  ๗๐ ปี และในโอกาสท่ี
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ และได้น้าเงินร่วม
บริจาค จากโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ  ๗๐ ปี และในโอกาสท่ีสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ และทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จเป็นพระราชกุศล เพื่อสมทบมูลนิธิอานันทมหิดลและมอบเป็น
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและครู โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนต่อไป 
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๖. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสืบสานงานพระราชด าริ (ต.ช.ด.) โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 
      ตารางแสดงผลท่ี  ๑๑๒   จัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสืบสานงานพระราชด าริ 
(ต.ช.ด.) 
 
 ผลการจัดกิจกรรมค่าย ต.ช.ด. 

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ 

๒๒-๒๔ 
กรกฎาคม 
255๙ 

๘๐ ๑๕ ๙๘,๕00 

รวม  ๘๐ ๑๕ ๙๘,๕00 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

          ๑. ประชุมคณะท างานเพื่อหาแนวทางด าเนินกิจกรรมค่าย ต.ช.ด. 
          ๒. ประสานโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก  อ าเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
          ๓. จัดกิจกรรมฐานต่างๆให้ความรู้แก่นักเรียนต ารวจตะเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก 
          ๔. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
         ๕. มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก  อ าเภอชนแดน  จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
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๗. กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเ รียน   โรงเรียนกาญจนาภิ เษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์  
(ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 
      ตารางแสดงผลท่ี  ๑๑๓ กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    
 
 ผลการจัดกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ 

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ 

ตุลาคม 
๒๕๕๘-
มีนาคม 
255๙ 

๓๓๔ - ๑๐๐,๖๖0 

รวม  ๓๓๔ - ๑๐๐,๖๖0 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

         ๑. ด้าเนินการออกค้าส่ังกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    
         ๒. กิจกรรมจัดนักเรียน เพื่อขยายผลการด้าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามวิธีการด้าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
        ๓. กิจกรรมการสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามวิธีการด้าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
        ๔. ส ารวจพันธุ์ไม้ในโรงเรียน 
        ๕. นักเรียนศึกษาพันธ์พันไม้ในโรงเรียน ลงมือปฎิบัตท า ก.๗ 
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๘. กิจกรรมค่ายส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 
      ตารางแสดงผลท่ี  ๑๑๔  กิจกรรมค่ายส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 ผลการจัดกิจกรรมค่ายวิทย์ คณิต อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ 

1๓-1๕ 
มกราคม 
255๙ 

๘๒ ๒๐ 8๐,๖๙0 

รวม  ๘๒ ๒๐ 8๐,๖๙0 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑. ส้ารวจป่าไม้เบญจพรรณในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 

     ๒. ส้ารวจป่าทุ่งหญ้าในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง  
๓. ท้าสปาจากเปลือกไม้สน 

     ๔. ส้ารวจหลุมดินโป่ง ป่าทุ่งหญ้า 
     ๕. น้าองค์ความรู้จากการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ 
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๙. กิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาสู่อาเซียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

เพชรบูรณ์  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 
      ตารางแสดงผลท่ี  ๑๑๕  กิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาสู่อาเซียน 
 
 ผลการจัดกิจกรรมค่ายภาษาสู่อาเซียน 

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ 

๒๕-๒๖ 
มกราคม 
255๙ 

๗๓ ๒๐ ๗๙,๙๙๕ 

รวม  ๗๓ ๒๐ ๗๙,๙๙๕ 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ด้าเนินการท่ีอุทยานแห่งชาติภูหินร่อเกล้า  อ้าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  บูรณาการ 

ภาษาอังกฤษร่วมกับอาเซียนให้ความรู้แก่นักเรียน และท้ากิจกรรม ฐานอ่านและสนทนาภาษาอังกฤษ กิจกรรม
ฐานร่างกายภาษาอังกฤษ กิจกรรมฐานรูปทรงภาษาอังกฤษ กิจกรรมฐานท่าทางภาษาอังกฤษ กิจกรรมฐาน 
ปิงโกภาษาอังกฤษกิจกรรมฐาน English song  กิจกรรมฐาน Chinese Culture กิจกรรมฐานอาเซียน 
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๑๐. พฒันาครูยกระดับส่งเสริมความเป็นเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  (ปีงบประมาณ  
๒๕๕๙ ) 
      ตารางแสดงผลท่ี  ๑๑๖  พัฒนาครูยกระดับส่งเสริมความเป็นเลิศ 
 
 ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาครูยกระดับส่งเสริมความเป็นเลิศ 

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
เพชรบูรณ์ 

6 ครั้ง ต่อปี
255๙ 

- ๗ ๑๐๐,๑00 

รวม  - ๗ ๑๐๐,๑00 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑. ประชุมผู้บริหาร และครูกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สกลนคร จ านวน ๖ ครั้งต่อป ี 
๒.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์และท าความเข้าใจถึงลักษณะความเป็นเลิศทางด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 ๓.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ก าหนดคุณลักษณะความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยร่วมกัน 

๔.  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าอุดมการณ์และเป้าหมาย หลักสูตรสถานศึกษา   
๕. ร่วมกันพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
๖. แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาและยกระดับโรงเรียน สู่ความเป็นเลิศ ด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ 
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๑๑. กิจกรรมจัดหาสื่อหนังสือเพื่อพัฒนาคุณภาพ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์  
(ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 
      ตารางแสดงผลท่ี  ๑๑๗  กิจกรรมจัดหาส่ือหนังสือเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
 
 ผลการจัดกิจกรรมหาส่ือหนังสือเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู จ านวนส่ือ งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

1๐ก.ค.
๒๕๕๙-1๐ 
ส.ค.255๙ 

- - ๑,๒๐๐ ๑๔๓,๑๓๑ 

รวม  - - ๑,๒๐๐ ๑๔๓,๑๓๑ 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑.  ด าเนินการส ารวจความต้องการส่ือการเรียนการสอนของนักเรียนและครูผู้สอน 

 ๒.  สรุปรวบรวมจัดหมวดหมู่ส่ือ 
๓.  จัดหา จัดส่ือ ตรงกับหลักสูตร มาตรฐานสาระการเรียนรู้และตรงตามความต้องการของนักเรียน

และครูผู้สอน 
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  ตารางแสดงผลที่ ๑๑๘  การทดสอบระดับชาติ คะแนน  O-net  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  (ห้องส่งเสริมความเป็นเลศิ ) 

   
วิชา การทดสอบระดับชาติ(คะแนน  O-net  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ๖) 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

ค่าเฉลี่ย คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

ค่าเฉลี่ย 

วิทยาศาสตร์ ๖๒.00 ๒๒.00 ๓๙.๔๔ ๕๐.00 ๒๘.00 ๓๔.๐๘ 
คณิตศาสตร์ ๖๑.60 ๑๖.๘0 ๓๔.๒๗ ๕2.50 ๗.50 ๒๘.๙๐ 
ภาษาไทย ๕๗.๐0 ๒๕.๐0 ๔๕.๕๖ ๗๐.๐0 31.00 ๕๑.๙๒ 
ภาษาอังกฤษ ๕๐.00 ๑๒.00 ๒๘.๒๔ ๗๙.00 14.00 ๒๖.๔๔ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7๐.00 3๖.00 ๕๐.๖๔ ๔๘.00 ๒๘.00 ๓๘.๕๖ 
รวม ๖๐.๑๒ ๒๒.๓6 3๙.๖๓ ๕๙.๙0 2๑.๗0 ๓๕.๙๘ 
 

การทดสอบระดับชาติ (คะแนน  O-NET  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
 (ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ ) 
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ตารางแสดงผลที่ ๑๑๙ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรายวิชาพื้นฐาน  ๕   วิชาหลัก  ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑-6  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ กลุ่มนักเรียนห้องส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์ 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
จ านวน
นักเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรายวิชาพื้นฐาน    (เกรดเฉล่ีย ) 
คะแนน
เฉล่ีย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

สังคม
ศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๐ 3.๔๐ ๒.๔๕ 3.๑๒ ๒.๕๙ 3.๓๗ ๒.๙๙ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ๒6 3.๔๖ 3.๔๗ ๒.๙๘ 3.8๘ 3.๖๔ ๓.๔๙ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ๒5 ๓.๔๖ 2.๓๒ 3.8๘ 3.๒๗ 3.๓๒ ๓.๒๕ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 2๕ 3.๕๓ 3.๕๖ 3.๗๓ 3.๒๐ 3.๕๕ ๓.๕๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 24 3.๔5 3.๖7 3.๔๓ 3.๕๘ 3.๖๙ ๓.๕๖ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 2๖ ๓.๒๙ 3.6๑ ๒.๘๔ ๓.๕๐ 3.๔๔ ๓.๓๔ 

โดยภาพรวม ๑4๖ ๓.๔๓ ๓.๑๘ ๓.๓๓ ๓.๓๔ ๓.๕๐ ๓.๓๖ 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรายวิชาพื้นฐาน(เกรดเฉลี่ย) 

 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕๕9                                                                                              หน้า ๑๕๖ 

    

 

ตารางแสดงผลที่ ๑๒๐  การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 
 การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริม

ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 

แผนการเรียน 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

แผนการเรียนอื่น ๆ 

๑.ศึกษาต่อ 

๑.๑. เรียนต่อ ม. ๔ โรงเรียนเดมิ 

๑๙ - 

๑.๒ เรียนต่อ ม. ๔ โรงเรียนอื่นในจังหวัด

เดมิ 

๑ - 

๑.๓ เรียนต่อ ม. ๔ โรงเรียนอื่นใน

ต่างจังหวัด 

๔ - 

๑.๔ เรียนต่อ ม. ๔ โรงเรียนอื่นใน กทม. - ๑ 

๑.๕ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล - - 

๑.๖ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน - - 

๑.๗ สถาบันอื่น ๆ   

รวมศกึษาตอ่ ๒๕ 

๒. ไมศึ่กษาต่อ - - 

๓. ประกอบอาชีพ - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕๕9                                                                                              หน้า ๑๕๗ 

    

 

ตารางแสดงผลที่ ๑๒๑ การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 
 การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 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

เพชรบูรณ์ 

๑ ๘ ๖ - ๒ ๑ ๒ ๒ ๓ 

รวม ๒๕  คน 

ผลการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรยีนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ พบว่า นักเรียนเข้าศึกษาต่อในกลุ่มแพทย์
ศาสตร์ จ านวน 1  คน คิดเป็นร้อยละ ๔ กลุ่มวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒ กลุ่ม
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔  กลุ่มเกษตรศาสตร์ จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ  ๘ 
กลุ่มพาณิชยศาสตร์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ ๔ กลุ่มครุศาสตร์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ ๘ กลุ่ม
ศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘ และกลุ่มมนุษยศาสตร์ จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒ 

  
การตดิตามผลการศกึษาต่อของนกัเรียนหอ้งเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  6  ปีการศกึษา  ๒๕๕9 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕๕9                                                                                              หน้า ๑๕๘ 

    

 

ตารางแสดงผลท่ี ๑๒๒   การใช้งบในการด าเนินโครงยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย                         (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 

 
 งบประมาณที่ใช้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
รายจ่าย 1๐๐,๑๐๐ ๑๓,๐๐0 ๘๒,๑๖๐ ๒๓๗,๐๒๔ ๓๒๒,๙๒๕ ๑๔๓,๑๓๑ ๓๕๑,๓๐0 ๓๐๐,๓๖๐ 

รวมงบแต่กลยุทธ์ 1๐๐,๑๐๐ ๑๓,๐๐0 ๘๒,๑๖๐ ๒๓๗,๐๒๔ ๓๒๒,๙๒๕ ๑๔๓,๑๓๑ ๓๕๑,๓๐0 ๓๐๐,๓๖๐ 

รวมทุกกลยุทธ์ 1,๕๕๐,000  
 
การใช้งบประมาณ กลยุทธ์ที่   ๑  ส่งเสริม และพัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียน และ  

การบริหารงานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  แบบความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ใช้งบประมาณ   
1๐๐,๑๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ  ๖.๔๖ กลยุทธ์ท่ี   ๒ พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ใช้งบประมาณ  ๑๓,๐๐0 บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๔ กลยุทธ์ท่ี ๓ ปรับการเรียน
เปล่ียนการสอนของครู โดยการพัฒนาครูให้มีทักษะและเทคนิคการสอน และการวัดประเมินผลแบบมืออาชีพ 
ใช้งบประมาณ  ๘๒,๑๖0บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๐  กลยุทธ์ที่   ๔  ส่งเสริมงานวิจัยครูและใช้งานวิจัยในการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน รวมถึงการส่งเสริมนักเรียนด้วยกระบวนการคิด  การท างาน  การแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการท าวิจัย ใช้งบประมาณ  ๒๓๗,๐๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ  ๑๕.๒๙  กลยุทธ์ท่ี  ๕  ส่งเสริมค่าย
ทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี  ใช้งบประมาณ  ๓๒๒,๙๒๕บาท  คิดเป็น
ร้อยละ  ๒๐.๘๔ กลยุทธ์ที่   ๖  ส่งเสริมส่ือการเรียนรู้  และการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผู้เรียน ใช้งบ 
ประมาณ ๑๔๓,๑๓๑บาท คิดเป็นร้อยละ  ๙.๒๓ กลยุทธ์ท่ี   ๗  ส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วม และ
ท างานเป็นทีม  ใช้งบประมาณ  ๓๕๑,๓๐0บาท คิดเป็นร้อยละ  ๒๒.๖๖ กลยุทธ์ท่ี   ๘  ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม   การท างานเป็นทีม  และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ของนักเรียน  ใช้งบประมาณ  ๓๐๐,๓๖0
บาท คิดเป็นร้อยละ  ๑๙.๓๘ 

 
 

แผนภูมิจ าแนกงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการตามกลยุทธ์ 

โครงการยกระดับและสง่เสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปงีบประมาณ ๒๕๕9 


