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ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมัธยม) 
  

 
ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
สถานที่ต้ัง  เลขท่ี  299  หมู่ 5   ถนนศาลายา-บางภาษี   ต าบลศาลายา   

อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 
พื้นที ่   เนื้อที่   38  ไร่  9  ตารางวา 
โทรศัพท์  02-4313614-5, 034-297663    
โทรสาร  034-297664 
ชื่อ Website  http://www.kjn.ac.th  
สังกัด   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  9 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ตราประจ าโรงเรียน  รัศมีเหนือพระมงกุฎและพระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง 

    พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. อยู่ใต้พระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง 
    แถบโบว์สีม่วงตัดขอบสีน้ าเงิน มีช่ือเต็มว่า  

“กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม”  ตัวอักษรสีเหลืองทอง  
ใต้พระปรมาภิไธย ย่อ ภ.ป.ร.  

 
ค าขวัญพระราชทาน รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ   
คติพจน์พระราชทาน “ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย”  ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ 
อัตลักษณ์  เชิดชูคุณธรรม  เลิศล้ าวิชาการ 
เอกลักษณ์  นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี   
สีพระราชทาน  สีเหลือง เป็นสีประจ าวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
สีม่วง  เป็นสีประจ าวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kjn.ac.th/


รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕๕9                                                                                             หน้า ๑๖๐ 

 

ผลการด าเนนิงาน ปงีบประมาณ 2559 
 
 
 

 
 
 
ตารางแสดงผลท่ี 124  การจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) (ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙)  

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   

การจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประ
ประมาณ 

1. กิ จ ก ร ร ม ร ะ ดมคว าม คิ ด เ ห็ น
เกี่ ยวกับ “แนวทางการก ากับติดตาม
ทบทวนหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ส าหรับห้องส่งเสริมความเป็นเลิศฯ ระดับ
โรงเรียน ครั้งท่ี 1 

26 กุมภาพันธ ์ 2559 - 51 7,650 

2. กิ จ ก ร ร ม ร ะ ดมคว าม คิ ด เ ห็ น
เกี่ ยวกับ “แนวทางการก ากับติดตาม
ทบทวนหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ส าหรับห้องส่งเสริมความเป็นเลิศฯ ระดับ
โรงเรียน ครั้งท่ี 2 

21 มิถุนายน 2559 - 80 9,230 
 

3. กิ จ ก ร ร ม ร ะ ดมคว าม คิ ด เ ห็ น
เกี่ ยวกับ “แนวทางการก ากับติดตาม
ทบทวนหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ส าหรับห้องส่งเสริมความเป็นเลิศฯ ระดับ
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

23-23  มีนาคม 2559 - 113 38,300 

โดยสรุป  - 244 53,950 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑.  กิจกรรมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ “แนวทางการก ากับติดตามทบทวนหลักสูตรส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ส าหรับห้องส่งเสริมความเป็นเลิศฯ ระดับโรงเรียน ครั้งท่ี 1 
ด าเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้  
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ข้อค าถามที่  1  ปัจจัยพื้นฐาน ( งบประมาณ  ส่ือ   เทคโนโลยี  สภาพแวดล้อม  ผู้ปกครอง  สังคม 
ฯลฯ  )ท่ีส่งผลให้คุณภาพนักเรียนสูงขึ้น-ลดลง 

ข้อค าถามที่  2  ด้านระบบการบริหารการจัดการหลักสูตร ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนท่ีส่งผลให้คุณภาพนักเรียนสูงขึ้น-ลดลง 

ข้อค าถามข้อที่ 3 ด้านหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษามีส่วนดีต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสูงขึ้น-
ลดลง 

ข้อค าถามท่ี 4  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนให้สูงขึ้น-ลดลง 

ข้อค าถามที่ 5   
ด้านผู้เรียน ลักษณะส าคัญของนักเรียนท่ีต้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
ข้อค าถามที่ 6 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูควรท าอย่างไรที่สร้างความเป็นอัตลักษณ์แห่ง

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สมดังค าว่า “โรงเรียนของพ่อ” 
คุณลักษณะนักเรียนท่ีเป็นอัตลักษณ์แห่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สมดังค าว่า 

“โรงเรียนของพ่อ” 
 ๒.  กิจกรรมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ “แนวทางการก ากับติดตามทบทวนหลักสูตรส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ส าหรับห้องส่งเสริมความเป็นเลิศฯ ระดับโรงเรียน ครั้งท่ี 2 
กลุ่มเป้าหมายคณะคุณครูท่ีเพิ่งเข้ามา ด าเนินการสร้างความเข้าใจ  เกี่ยวกับหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ส าหรับห้องส่งเสริมความเป็นเลิศฯ 

๓.  กิจกรรมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ “แนวทางการก ากับติดตามทบทวนหลักสูตรส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ส าหรับห้องส่งเสริมความเป็นเลิศฯ ระดับกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ด าเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้ การประเมินทบทวนหลักสูตร ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย หลักการและเหตุผลการจัดต้ังห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย วัตถุประสงค์  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของกลุ่มโรงเรียน  อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน  หลักการของหลักสูตร โครงสร้างของ
หลักสูตร การวัดผลและประเมินผล เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร การเทียบโอนผลการเรียน เกณฑ์
การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ด าเนินการทบทวน
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  กิจกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านวิทย์-คณิต กิจกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพด้าน  วิทย์   
คณิต  ภาษา  และเทคโนโลยี กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย  และการจัดการความรู้  
กิจกรรมเข้าค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม
การวัดประเมินผล  กิจกรรมพัฒนาคลังข้อสอบกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   กิจกรรมอบรมครู   
ผู้บริหารในการพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดการเรียนการสอน/การบริหาร การใช้ส่ือเทคโนโลยี  
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับ 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์  กิจกรรมระดมความคิดเห็น ส าหรับกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา 
เรื่อง  “การพัฒนากลยุทธ์เพื่อการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย” กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  ส าหรับกลุ่มครู “แนวปฏิบัติเป็นเลิศ 
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ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย” 

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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ตารางแสดงผลท่ี 125  การจัดกิจกรรมอบรมการท าวิจัย  ครูและนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) 

 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการจัดกิจกรรมอบรมการท าวิจัย  ครูและนักเรียน  

วัน/เดือน/ป ี จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

งบประ
ประมาณ 
(บาท) 

1. การฝึกอบรม “การพัฒนานวัตกรรม
โดยการใช้การพัฒนากระบวนการวิจัยและ
จัดการความรู้ ครั้งท่ี 1  ส าหรับนักเรียน 

4 กุมภาพันธ์ 2559 101 50 83,450 

2. การฝึกอบรม “การพัฒนานวัตกรรม
โดยการใช้การพัฒนากระบวนการวิจัยและ
จัดการความรู้ ครั้งท่ี 2  ส าหรับนักเรียน 

21 มิถุนายน 2559 101 79 57,525 

3. กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมโดย
การใช้การพัฒนากระบวนการวิจัยและ
จัดการความรู้ 

ตลอดปีการศึกษา 101 79 257,047 

รวม  101 79  
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการ
จัดการความรู้ ครั้งท่ี 1 ส าหรับนักเรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เกี่ยวกับการเขียนเขียนเค้าโครงร่างการวิจัย และศึกษาดูงานนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ 

2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการ
จัดการความรู้ ครั้งท่ี  2 ส าหรับนักเรียน การก ากับติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนา
กระบวนการวิจัย   

3) นักเรียนลงมือปฏิบัติการพัฒนาผลงานนวัตกรรม 
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ปีงบประมาณ ๒๕๕9                                                                                             หน้า ๑๖๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงผลท่ี 126  การจัดกิจกรรมอบรมการท าวิจัยส าหรับครู  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) 

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ผลการจัดกิจกรรมอบรมการท าวิจัย  ครูและนักเรียน  
วัน/เดือน/ป ี จ านวน

นักเรียน 
จ านวนครู งบประประมาณ 

1. กา รพั ฒน า ทั กษ ะก าร พัฒ น า
นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการ
จัดการความรู้ ครั้งท่ี 1 ส าหรับครูโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

26  
มีนาคม 
2559 

 63 82,755 

2. กา รพั ฒน า ทั กษ ะก าร พัฒ น า
นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการ
จัดการความรู้ ครั้งท่ี 1 ส าหรับครูร่วมกับ
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

19-21  
มีนาคม 
2559 

 70 16,300 

รวมงบประมาณ 99,055 
 
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 แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้  ห้องท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ห้องท่ี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  ห้องท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
คณะกรรมการผู้วิพากษ์งาน สะท้อนผลงานการวิพากษ์การสร้างนวัตกรรมใช้กระบวนการวิจัยปี 2558 ของ
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นักเรียน คณะกรรมการผู้วิพากษ์งาน สะท้อนผลงานการวิพากษ์การสร้างนวัตกรรมใช้กระบวนการวิจัยปี 
2558 ของครูผู้สอน และช้ีแจงรูปแบบการน าเสนอผลงานการสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย ในปี 
2559 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการ
จัดการความรู้ ครั้งท่ี 2 ส าหรับครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
หัวข้อเรื่อง หลักการท าโครงงานฐานวิจัยสู่ STEMและ Transformative learning โดยวิทยากร รศ.ดร.สุธีระ 
ประเสริฐสรรพ์  รองผู้อ านวยการและผู้อ านวยการฝ่ายอุตสาหกรรม  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) 

3. ครูด าเนินการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการจัดการความรู้และวิพากษ์
ผลงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ตารางแสดงผลท่ี 127 การเข้าร่วมงานแสดงนวตักรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา   ครั้งท่ี  5 
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

การจัดกิจกรรมน าเสนองานวิจัยและวิพากษ์วิจัย  ครูและนักเรียน 
 คร้ังที่ ๔ 

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประประมาณ 

การเข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา   ครั้งท่ี  5 
 

25-27 
สิงหาคม 
2559 

101 166 170,039 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1) การเข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยา   ครั้งท่ี  5  

2) น าเสนอผลงาน oral presentation 
3) จัดนิทรรศการน าเสนผลงานการพัฒนานวัตกรรมการวิจัย และการจัดการความรู้ ร่วมกันกลุ่ม

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
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ตารางแสดงผลท่ี 128   ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย ผู้บริหาร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อนวัตกรรมและงานวิจัย ชื่อผู้จัดท า กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
1 การพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์สู่การคิด

เช่ือมโยงโดยเทคนิค SQ-R 
นางสาวเสาวนีย์  เลิศกมลวรรธน์ ไทย 

2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ท่ีได้รับการ
สอนด้วยเทคนิควิธีเพื่อนสอนเพื่อนกับ
วิธีการสอนแบบปกติ 

นางสาวอรุโณทัย  ธัญญเจริญ คณิตศาสตร์ 

3 การศึกษาแนวคิดเรื่องพันธะไอออนิกของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 

นางสาวถิราพรรณ  ข าดวง วิทยาศาสตร์ 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕๕9                                                                                             หน้า ๑๖๘ 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อนวัตกรรมและงานวิจัย ชื่อผู้จัดท า กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

4 รายงานการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 5E (Inquiry Cycle) ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 รายวิชา ส22103 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

นางสาวพรทิพา  ชิเดนทรีย์ สังคมศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 

5 - - ศิลปะ 
6 - - สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
7 รายงานผลการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานรายวิชา ง20203 โปรแกรม
ตารางงาน ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

นางสาวกัญภร  แสงมณี การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

8 การพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศษ 
เรื่อง วัฒนธรรมฝรั่งเศส 

นางสาวณัชชารีย์  ร่มโพธิ์ธารทอง ภาษาต่างประเทศ 

9 การพัฒนาวินัยนักเรียนโดยใช้กิจกรรม 
ลูกแก้วกาญจนาสง่างาม 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิริพร สามเพ็ชรเจริญ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
 
ตารางแสดงผลท่ี 129  การตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยครู  ท่ีเข้าร่วมในงาน

แสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ครั้งท่ี  5  
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) 
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
ผลงานนวัตกรรมการวิจัยของครู                    

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 
ผลงานนวัตกรรมการวิจัยของครู                    9 - - 9 

 
ผลการตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                    

ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย  ครั้งท่ี  5  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕9 ) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจ านวน 9 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 100  
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ตารางแสดงผลท่ี 130  ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙)  

  
ท่ี ชื่อ หัวข้อวิจัย ระดับรางวัล 
1 เด็กชายฉัตริน   หมื่นสุกแสง 

เด็กชายสิปปกร   เอนกอนันตวงศ์ 
เด็กชายณัฐพล   บุญชู 

Solar Charge Portable เหรียญทอง 

2 เด็กชายธัญชนก วัตถาภรณ์ศิริ 
ด็กชายนฤดล  ลือพืช 
เด็กชายศิริเกียรติ ต้ังกิตติธนกุล 

เครื่องเตือนน้ าเต็ม เหรียญทอง 

3 เด็กชายธัญญ์ชนก   ดอนจันดา 
เด็กชายกวี   ถาวรคีรีรัตน์ 
เด็กชายภาสพงศ์   สาใจ 

การออกแบบและพัฒนารองเท้า
พลังงานไฟฟ้าเพียโซอิเล็กทริก 

เหรียญทอง 

4 เด็กชายปารณัท   จันทร์ตรี 
เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ยอดมิ่ง 

การศึกษาการเกิดภาพสามมติ ส าหรับ 
Hologram Projector (A study of 3 
dimentional images  for 
hologram projector) 

เหรียญทอง 

5 เด็กหญิงกษิตินาถ   ศรีภูมิ 
เด็กหญิงขวัญชนก   พันธุ์สบาย 
เด็กหญิงลดามณี   ทิพย์สิงห์ 

เครื่องเตือนควันบุหรี่ เหรียญทอง 

6 เด็กชายกฤษฎิ์   มาลา 
เด็กชายจิรพิชญ์  แสงพลาย 
เด็กชายศรัณย์กร ลัดลอด 

สเปรย์ดับกล่ินกายจากสารส้ม เหรียญเงิน 

7 เด็กชายกวินภพ   อะทุมชาย 
เด็กชายธนกฤต   นิ่มระหงส์ 
เด็กชายบวร   มาเผือก 

งานวิจัยเรื่องการศึกษาปริมาณเสียง
และผลกระทบต่อประชาชนในเขต
พื้นท่ีอ าเภอพุทธมณฑล 

เหรียญเงิน 

8 เด็กหญิงกรรวี   มั่งกล่ิน 
เด็กหญิงสิริกร   กนกพรวศิน 
เด็กหญิงพิยดา   สายทา 

การเปรียบเทียบชนิดของพืชสมุนไพร
เพื่อผลิตสเปรย์ไล่มดในบ้านเรือน 

เหรียญทอง 

9 เด็กหญิงบัณฑิตา   พูนพัฒน์พิบูลย ์
เด็กหญิงภัทรวัลล์ิ   โพธิ์อาศัย 
เด็กหญิงศิรภัสสร   ธีระวัฒนา 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของน้ ามะกรูดน้ ามะนาวและน้ ามะขาม
ท่ีสามารถขจัดคราบไขมันบนภาชนะ 

เหรียญทอง 

10 เด็กชายจิตวัฒน์   ตัณฑะตะนัย 
เด็กญิงธวัลรัตน์   ปิ่นทอง 
เด็กหญิงพศรินทร์  ตรีไพชยนต์ศักดิ์ 

การศึกษาเปรียบเทียบผลของเอนไซม์
ปาเปนและโบมิเลนท่ีมีผลต่อความใส
ของไวน์องุ่นด า 

เหรียญเงิน 
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ท่ี ชื่อ หัวข้อวิจัย ระดับรางวัล 
11 เด็กชายเด็กชายปิยวัฒน์ หลวงคุ้ม 

เด็กชายเด็กชายศักย์ศรณ์ ฉายาชวลิต 
เด็กชายเด็กชายสุธีธนินทร์ พรแจ่มใส 

การศึกษาความเข้มข้นของเช้ือราบิว
เวอร์เรียท่ีมีผลต่อการก าจัดหนอน
แมลงวัน 

เหรียญทอง 

12 เด็กหญิงชญานุตม์ โฉมห่วง 
เด็กหญิง ณัฐศรัณย์ บาลนคร 

การศึกษาการขจัดคราบกาวสองหน้า
จากสารสกัดของพืชบางชนิด 

เหรียญทอง 

13 เด็กหญิงเนตรยา เท่ียงน่วม 
เด็กหญิง เมธ์วดี มีขันทอง 
เด็กหญิง วราภรณ์ มั่นบุญสม 

Solar Bag เหรียญทอง 

14 เด็กหญิงกชกร รัศมี 
เด็กหญิง วนิดา ทองเทศ 
เด็กหญิง ศรัณย์พร ชัยทนุนานนท์ 

ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของท่ี
ขัดรองเท้าจากมันพืชท่ีใช้แล้วกับ
น้ ามันเครื่องท่ีใช้แล้วที่ใช้แล้วกับ
น้ ามันเครื่องท่ีใช้แล้ว 

เหรียญทอง 

15 เด็กหญิงกัลยรัตน์ สังข์ทอง 
เด็กหญิง อภิชญา วงศ์ค าพุทธ 
เด็กหญิง อินทิรา ศรีสุกิจาธิคุณ 

แผ่นรองรองเท้าดูดกล่ิน เหรียญทอง 

16 เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์ หงส์ทอง 
เด็กหญิงชัญญารัสมิ์ ปิ่นแก้ว 
เด็กหญิงธิติพร ธ ารงวรกุล 
เด็กหญิงปภาสินี เต็งทอง 

การศึกษาปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก
แอพพลิเคช่ัน CF calculator 

เหรียญทอง 

17 เด็กชายเจตนิพัทธ์ ทัศนอนันชัย 
เด็กชายวชิระ ทองพิมพ์ 
เด็กหญิงภัทรวรรณ ศิริประเสริฐสุข 

การศึกษาความพึงพอใจในการติว
ข้อสอบ O-NETผ่านเกม powerpoint 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) 

เหรียญทอง 

18 เด็กหญิงธมลวรรณ สุดดี 
เด็กหญิงนภัสสร บุญกุศล 

เกม Genius Galaxyเรื่อง ดาวเคราะห์
ในระบบสุริยะจักรวาลส าหรับเด็ก
ท่ัวไปท่ีมีอายุระหว่าง 9-12 ปี 

เหรียญเงิน 

19 เด็กชายยุทธพงษ์ สมสกุล 
เด็กชายสราวุธ เจริญสุข 
เด็กชายสุทธิพงศ์ พารักษา 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผ่นปรุงรส
ทอดกรอบ 

เหรียญทองแดง 

20 เด็กหญิงกัลยารัตน์ อังศุธีรกุล 
เด็กหญิงธิตินันท์ หนันไชย 
เด็กหญิงศริยา สิงห์บารมี 

ความพึงพอใจในกระเป๋า 3D เหรียญเงิน 
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ท่ี ชื่อ หัวข้อวิจัย ระดับรางวัล 
21 เด็กชายกฤตณัฐ มีประมูล 

เด็กชาย พัชรพล แก้วเกษ 
เด็กชาย สรรเพชญ สุรกูล 

การศึกษาประสิทธิภาพความเหนียว 
ของเนื้อเยื่อกระดาษกล้วย 
 
 
 

เหรียญทอง 

22 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ช้อยเครือ 
เด็กหญิงปัณณ์ เทียนแพร่นิมิต 
เด็กหญิงวริศรา นาคลมัย 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ขจัดคราบฟันระหว่างสมุนไพรกับยาสี
ฟันสมุนไพรระหว่างสมุนไพรกับยาสี
ฟันสมุนไพร 

เหรียญทอง 

23 เด็กชายมิ่งศิริ มิ่งศรีตระกูล 
เด็กชาย จิณณวัตร ญาณโกมุท 
เด็กชาย ฉัตรมงคล ขวดทอง 

การศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพร
ดับกล่ิน 

เหรียญทอง 

 
 ตารางแสดงผลท่ี 131   การตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น  ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ครั้งท่ี  5  (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) 
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                     

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                     15 6 2 23 

 
ผลการตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                    

ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย  ครั้งท่ี  5 (ปีงบประมาณ  ๒๕๕9) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจ านวน 15 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 
65 ระดับเหรียญเงินจ านวน 6 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 26 และระดับเหรียญทองแดงจ านวน 2  เหรียญ 
คิดเป็น ร้อยละ 9 
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ตารางแสดงผลท่ี 132  ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) 
 

ท่ี ชื่อ หัวข้อวิจัย ระดับรางวัล 
1 นางสาวณิชารีย์  สิงทวาธรรม 

นางสาวธัญลักษณ์  รัตนะผล 
นางสาวณิชากร  นามวงศ์ 

การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง 
Laser  tripwire 

เหรียญทอง 

2 นายเกรียงไกร   แสงกล้า 
นายณัชพล   พรพานิช 
นางสาวอภิชญา   ธิติดิลกรัตน์ 

การศึกษาระยะทางระหว่างแหล่งก าเนิด
แสงท่ีมีผลต่อกระแสไฟฟ้าและความเข้ม
แสง 

เหรียญทอง 

3 นายชมธน   ฉันจรัสวิชัย 
นายศุภกร   จุฑารัตนพงศ์ 
นางสาวนภัสสร   อรรคแก้ว 

การออกแบบและสร้างวิเคราะห์
ความเร็วในการวิ่ง(speed anaalyser)
ในการวิ่งระยะทาง 100 เมตร 

เหรียญทอง 

4 นายภูรินทร์   นีละวงศ์ 
นายสุวิจักขณ์  ปาทา 
นางสาวชญานิศ   ตัณฑวิรุฬห์ 
นางสาวพรธิดี   บัวค า 

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติท่ีใช้รักษาเครื่อง
หนัง 

เหรียญทอง 

5 นายจิรวิทย์ โสภา 
นางสาวพีรวิชญ์ พิมพ์ประสาร 
นางสาววิภาวี จิรสวัสด์ินุวงศ์ 

การศึกษาการเพิ่มจ านวนแหน เหรียญทอง 

6 นางสาวรุ่งทิวา  วงศ์วิลาศสกุล การสร้างแบบจ าลองเพื่อศึกษาความ เหรียญเงิน 
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นางสาววชิรญาณ์   วงศ์สมบัติ 
นางสาววรานิษฐ์  เตชะระพีพัฒน ์

เข้มข้นของCa(HCO3) ท่ีมีผลต่อรูปร่าง
ของหินงอกหินย้อย 

7 นางสาวกัญญณัฐ   รอดเมื่อ 
นางสาววริศรา   ค้าโค 
นางสาวน้ าพระทัย   วัฒนจงกล 

ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
แอสไพรินและวอดก้าท่ีมีผลต่อการรักษา 

เหรียญทอง 

8 นายกฤษฏิ์ อหิงสโก 
นายเลิศศิริ วงศ์สว่างธรรม 
นางสาวภัณฑิรา วงศ์สว่าง 

การศึกษาชนิดของของเหลวที่มีผลต่อ
การงอกของเมล็ดพริกขี้หน ู

เหรียญทอง 

9 นาวสาวบุตษยาพร ทองปรางค์ 
นาวสาวพิชญดา เณรเรือง 

สีน้ าหมึกปากกาเน้นข้อควมจาก
ธรรมชาติ 

เหรียญทอง 

10 นางสาวณิชาวีร์   วงศ์กัณหา 
นางสาวปพิชญา   ยุทธศักดิ์วรกิจ 
นางสาวเมษยานีล   อินประสิทธิ์ 

เตาปิ้งย่างลดควัน เหรียญทอง 

   
 

ตารางแสดงผลที่ 133  การตัดสินระดับเหรียญรางวัล  และจ านวนผลงานวิ จัยนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ครั้งท่ี  5  (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) 
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย             

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                 9 1 0 10 

 
ผลการตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                    

ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย  ครั้งท่ี  5 (ปีงบประมาณ  ๒๕๕9) ได้รับรางวลัระดับเหรียญทองจ านวน 9 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 90 
ระดับเหรียญเงินจ านวน 1 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 10  
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ตารางแสดงผลท่ี 134 การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการวัดและการ
ประเมินผล  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)(ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ) 

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การพัฒนานวัตกรรมการวัดและการประเมินผล   

วัน/เดือน/ป ี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประ
ประมาณ 

1. กิจกรรมการพัฒนาวัดผลและ
ประเมินผล   

 - 166 29,400 

2. การจัดท าคลัง เพื่อยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 2,303 166 39,031 

รวม  - 166 68,431 
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ตารางแสดงผลที่ 135  จ านวนข้อสอบท่ีพัฒนาเข้าสู่คลังข้อสอบ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) 
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

จ านวนข้อสอบท่ีพัฒนาเข้าสู่คลังข้อสอบ   
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา 

อังกฤษ 
ภาษา 
ไทย 

สังคมศึกษา  

จ านวนข้อสอบท่ีพัฒนาเข้าสู่คลังข้อสอบ   120 60 60 60 60 

180  ข้อ 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1) กิจกรรมการพัฒนาวัดผลและประเมินผล   
2) การจัดท าคลัง เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดย วิเคราะห์ข้อสอบ

จากข้อสอบปลายภาค 1/2559  (ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านเนื้อหา)  
3) วิเคราะห์คุณภาพข้อสอบโดยใช้โปรแกรม checkmark หรือโปรแกรมอื่นๆ ตามความถนัดหาค่า

ความยากง่าย (ตามจ านวนข้อสอบ) 
4) สรุปส่งข้อมูลการวิเคราะห์พร้อมข้อสอบ 
5) เลือกข้อสอบท่ีมีคุณภาพน ามาสร้างข้อสอบ Test Blueprint จ านวน 5 ข้อ (ยกเว้นกรณีมี

ข้อสอบท่ีมีคุณภาพไม่ถึง 5 ข้อ) 
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Pre onet (Try out)  

3.2 คลังข้อสอบ (จ านวน 5 ข้อ) 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

3.  น าข้อสอบเข้าสู่คลังข้อสอบ (คณะท างาน) 

2.2 ตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ ด้วยการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย 

2.1 ตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ ความถูกต้องและครองคลุมเน้ือหาวิชาและจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบภาษา และความสอดคล้อง
กับเทคนิคการเขียนค าถาม ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระฯ 

2.  หาคุณภาพข้อสอบ 

1.  สร้างข้อสอบ (ครู 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
Test Blueprint 

การจัดท าคลังข้อสอบ  
เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

1.1 วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด 
1.2 วิเคราะห์เน้ือหาตัวชี้วัด 
1.3 ก าหนดประเภทพฤติกรรมที่จะออกข้อสอบ 
1.4 ก าหนดพฤติกรรมที่วัดและพฤติกรรมย่อย 
1.5 น าพฤติกรรมย่อยมาสร้างลักษณะเฉพาะของ
ข้อสอบ 

3.1 โปรแกรม checkmark 

Try out ผ่านโปรแกรม 
หาค่าความยากง่าย 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕๕9                                                                                             หน้า ๑๗๗ 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าข้อสอบเข้าสู่ระบบคลงัข้อสอบ 

สรุปสง่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์และเอกสาร (เอกสารชุดที่ 2) 
ก าหนดส่งตามตารางการจัดท าคลังข้อสอบ 

เลือกข้อสอบที่มีคุณภาพน ามาสร้างข้อสอบ Test Blueprint 
จ านวน 5 ข้อ (ยกเว้นกรณีมีข้อสอบที่มีคุณภาพไม่ถึง 5 ข้อ) 

สรุปสง่ข้อมูลการวิเคราะห์พร้อมข้อสอบ (เอกสารชุดที่ 1) 

วิเคราะห์คุณภาพข้อสอบโดยใช้โปรแกรม checkmark หรือโปรแกรมอื่นๆ ตามความถนัด 
หาค่าความยากง่าย (ตามจ านวนข้อสอบ) 

วิเคราะห์ข้อสอบจากข้อสอบปลายภาค  
(ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านเน้ือหา) 

การจัดท าคลังข้อสอบ  
เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
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ตารางแสดงผลที่ 136  การจัดค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัย  (การจัดกิจกรรมทักษะ

วิชาการ)  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙)  
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการจัดกิจกรรมค่ายทักษะวิชาการ 

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประ
ประมาณ 

1. กิจกรรมค่ายทักษะวิชาการ (Day 
Camp)   

16 มีนาคม 
2559 

330 70 56,826 

2. กิจกรรมค่ายทักษะวิชาการ   22-23 
มีนาคม 
2559 

330 70 168,949 

  330 70 225,775 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1) จัดกิจกรรมค่ายทักษะวิชาการ (Day Camp)  ในวันท่ี  16 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมพระอุ
บาลีคุนูปมาจารย์ เกี่ยวกับ STEM  ประกอบด้วย ฐานการอ่าน ให้อ่านประโยคแล้วเป่ายิงฉุบสู้กัน นอกจากยัง
มีกิจกรรมเสริมเป็นการอ่านและเขียนประโยคแล้วน ามาเรียงล าดับกัน  กิจกรรมเสริมคือให้นักเรียนไปจด
ประโยคแล้วมาเรียงประโยค โดยมีข้อความดังข้างใต้ แต่ตัดเป็นส่วนๆให้นักเรียนจดแล้วน ามาเรียงประโยค  
ฐานการพูด ให้ใบ้ค าภาษาอังกฤษ ฐานนี้มีค าศัพท์ท่ีเตรียมมาให้นักเรียนใบ้ค า แต่นักเรียนท ากิจกรรมอื่นๆเพิ่ม
ด้วย ค าศัพท์ท่ีผู้เขียนเตรียมเป็นค าศัพท์ส่ิงของท่ีอยู่รอบตัวนักเรียน ฐานการฟังและเขียนเป็นฐานกระซิบ ให้
นักเรียนส่งต่อข้อความภาษาอังกฤษโดยการกระซิบแล้วเขียน นอกจากยังมีกิจกรรมเสริมโดยการไปสัมภาษณ์
เพื่อนเป็นภาษาอังกฤษด้วย ประโยคภาษาอังกฤษ ฐาน Origami ฐานนี้เป็นฐานพับกระดาษ ฐานนี้บูรณาการ
ท้ังภาษาอังกฤษและศิลปะ 

2) จัดกิจกรรมค่ายทักษะวิชาการ (ภายนอก)  ในวันท่ี  22-23  มีนาคม 2559 ณ ศูนยฝึกอบรม
โรงเรียนนาคประสิทธิ์ โดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับ วิทย์สู้วิทย์ หัวข้อเรื่อง “น้ าส้มสายชู 50 ลูกบาสก์เซนติเมตร 
ปล่อยมวลเหล็ก 20 กรัม ยกผลไม้ 3,000 กรัม น าเสนอผลงาน 

3) เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับ กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอผลงาน Oral 
Present ในภาคภาษาอังกฤษ 
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ตารางแสดงผลท่ี 137  การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์บูรณาการ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙)  
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์บูรณาการ   
วัน /เดือน /ป ี จ านวน

นักเรียน 
จ านวนครู งบประประมาณ 

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์บูรณาการ  5-6 มีนาคม 
2559 

66 7 129,080 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1) การทัศนศึกษา ดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีให้นักเรียนได้รับ ประสบการณ์ตรงโดยมี
รูปแบบการทัศนศึกษาดูงานจากสถานท่ีจริงเช่ือมโยงกับความรู้ท่ีได้ เรียนมา เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่าง
เต็มท่ี ท้ังการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านสังคมศึกษา ภาษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ 
ชลบุรีค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  บรรยายทางวิชาการ โลกและ



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕๕9                                                                                             หน้า ๑๘๐ 

 

ส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการด าน้ าตามแนวเส้นเชือกเพื่อศึกษาระบบนิเวศแนวปะการังชมแพ ปลูกปะการัง ปฏิบัติ
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ กายวิภาคสัตว์ทะเล เช่น หมึก เม่น และฉลาม ปฏิบัติการแพลงก์ตอน
ศึกษาระบบนิเวศชายทะเล 

 
 

 
 

 

 

 

ตารางแสดงผลท่ี 138  การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์บูรณาการ การจัดการเรียนเสริมเพิ่มเติม 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙)  
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
การจัดการเรียนเสริมเพิ่มเติม 

วัน /เดือน /ป ี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประประมาณ 

การจัดการเรียนเสริมเพิ่มเติม 8-15 
กันยายน 
2559 

322  54,937.50 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1) จัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมในรายวิชา“รายวิชา GAT ไทย”โดย คุณณภัทร รอดเหตุภัย 
2) จัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมในรายวิชา “รายวิชา GAT การส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ” โดย   

คุณเกียรตินันท์ วีระวัฒนกุล 
3) จัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมในรายวิชา  “รายวิชา PAT คณิตศาสตร์” โดย คุณณัชพล พันธุ

มนตรี 
4) จัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมในรายวิชา   “ความคิดเช่ือมโยง” โดย คุณเกรียงศักดิ์ ไกรโรจน์ 
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ตารางแสดงผลท่ี 139  การจัดกิจกรรมพัฒนาครู   ผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) 
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   

การจัดกิจกรรมพัฒนาครู   ผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย            

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประประมาณ 

การจัดกิจกรรมพัฒนาครู  ผู้บริหาร กลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย            

8-10 
กันยายน 
2559 

 117 115,380 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นชะอ าบีช ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕๕9                                                                                             หน้า ๑๘๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางแสดงผลท่ี 140  การจัดกิจกรรมพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙)  
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
การจัดกิจกรรมพัฒนาสื่อและเทคโนโลย ี

วัน /เดือน /ป ี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประประมาณ 

การจัดกิจกรรมพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) 

 2,303 50 27,300 

การพัฒนาศูนย์สื่อวิทยาศาสตร์  2,303 1 21,250 
การจัดกิจกรรมพัฒนาสื่อคณิตศาสตร์  2,303 17 23,540 
การจัดกิจกรรมพัฒนาสื่ออังกฤษ  2,303 40 34,400 
    106,590 

 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕๕9                                                                                             หน้า ๑๘๓ 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาส่ือการสอน ICT  for Learning ระหว่างวนัท่ี 29-30 
มีนาคม พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Moodle 
การสร้างแบบทดสอบในระบบการเรียนการสอน Online การสร้างส่ือการสอนในรูปแบบวีดีโอ
ด้วยโปรแกรม Camtasia การประยุกต์ใช้ส่ือ ICT ส าหรับการเรียนการสอน การใช้ Quizziz 
และ Padlet  

2) จัดหาอุปกรณ์ส่ือ Digital Pen Tablet ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับพัฒนาส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนเพื่อจัดกิจกรรมตาม

กรอบ CEFR ส าหรับครูผู้สอน English Programe 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕๕9                                                                                             หน้า ๑๘๔ 

 

ตารางแสดงผลท่ี 141  ค่ายคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕9 ) 
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการจัดกิจกรรมค่ายค่ายคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ   

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประประมาณ 

การจัดกิจกรรมค่ายค่ายคุณธรรมจริยธรรม
เฉลิมพระเกียรติ   

9-12 สิงหาคม 
2559 

40 4 116,730 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ  นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบ

มัธยม)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เข้าร่วมการบวชบรรพชาเป็นสามเณร จ านวน 40 รูป ร่วมกับกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ณ วัดมณีสถิตกปฎฐาราม (ทุ่งแก้ว) อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕๕9                                                                                             หน้า ๑๘๕ 

 

ตารางแสดงผลท่ี 142   ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาท าส่ือ  On demand ของ โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ) 
 

 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาท าสื่อ  On demand 
 

วัน /เดือน /ปี 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

12-13  
กันยายน 
2559 

30 2  

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ    

แลกเปล่ียนนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้โปรแกรม HiTeach ณ ห้อง 
Smart Classroom น าเสนอตัวอย่างการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ HiTeach Mobile น าเสนอรูปแบบ
การสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบ Team Based Learning โดยใช้ HiTeach TBL แลกเปล่ียนเทคนิค รูปแบบ 
นวัตกรรมการสอนโดยใช้ HiTeach แนวคิดและเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
โดยใช้ HiTeachแลกเปล่ียนประสบการณ์ เทคนิค รูปแบบ โดยใช้  HiTeach โดย Mr.Sams และทีมงานจาก
ไต้หวัน 
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ตารางแสดงผลท่ี 143  การทดสอบระดับชาติ (คะแนน  O-net  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓)  (ห้อง
ส่งเสริมความเป็นเลิศ ) 

 
วิชา การทดสอบระดับชาติ(คะแนน  O-net ) 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

ค่าเฉลี่ย คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

ค่าเฉลี่ย 

วิทยาศาสตร์ 88.00 42.00 68.91 74.00 37.00 51.20 
คณิตศาสตร์ 96.00 42.40 73.26 95.00 35.00 67.10 
ภาษาไทย 70.00 28.00 56.61 89.50 61.00 73.54 
ภาษาอังกฤษ 88.00 36.00 59.55 91.00 21.00 47.16 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 90.00 36.00 70.03 65.00 41.00 52.32 
รวม   65.67   58.26 

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

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบระดับชาติในรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย 68.91 รายวิชา
คณิตศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย 73.26 รายวิชาภาษาไทย มีค่าเฉล่ีย 56.61 รายวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉล่ีย 59.55 
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าเฉล่ีย 70.03  โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 65.67 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการทดสอบระดับชาติในรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย 51.20
รายวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย 67.10 รายวิชาภาษาไทย มีค่าเฉล่ีย 73.54 รายวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉล่ีย 
47.16 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าเฉล่ีย 52.32 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 58.26 

 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕๕9                                                                                             หน้า ๑๘๗ 

 

 
 
 

ตารางแสดงผลที่ 144   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรายวิชาพื้นฐาน  ๕   วิชาหลัก  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-6  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 กลุ่มนักเรียนห้องส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
จ านวน
นักเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรายวิชาพื้นฐาน    (เกรดเฉล่ีย ) 
คะแนน
เฉล่ีย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

สังคม
ศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 68 3.75 3.52 3.74 3.89 3.72 3.72 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 66 3.90 3.66 3.72 3.89 3.85 3.80 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 66 3.60 3.42 3.78 3.81 3.74 3.67 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 33 3.51 3.08 3.85 3.79 3.66 3.58 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 33 3.46 3.30 3.87 3.62 3.69 3.59 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 24 3.55 3.26 3.85 3.55 3.76 3.59 

โดยภาพรวม 290 3.63 3.37 3.80 3.76 3.74 3.66 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
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ตารางแสดงผลท่ี 145  การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ปีการศึกษา  ๒๕๕8 

 
 การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริม

ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่  3 

 แผนการเรียน  

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

แผนการเรียนอื่น ๆ 

1.ศึกษาต่อ 

1.1. เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนเดมิ 

34 18 

1.2 เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนอื่นในจังหวัดเดมิ 5 4 

1.3 เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนอื่นในต่างจังหวัด 2 - 

1.4 เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนอืน่ใน กทม. 2 1 

1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล   

1.6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน   

1.7 สถาบันอื่น ๆ   

รวมศกึษาตอ่  

2. ไมศึ่กษาต่อ   

3. ประกอบอาชีพ   

รวม 43 23 
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ตารางแสดงผลท่ี 146 การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 
 

โรงเรียน 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

นครปฐม 

การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 

แพทยศาสตร ์ วิทยา
ศาสต 

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  

ผลการศึกษาต่อ 4 4 12 - - 1 1 1 1 
รวม 24 

 

ผลการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  ๒๕๕8 พบว่า นักเรียนเข้าศึกษาต่อในกลุ่มแพทย์
ศาสตร์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17 กลุ่มวิทยาศาสตร์ จ านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 17 กลุ่ม
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  12  คน คิดเป็นร้อยละ 50 กลุ่มพาณิชยศาสตร์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4 
กลุ่มครุศาสตร์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4 กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และ
กลุ่มมนุษยศาสตร์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  4 
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ตารางแสดงผลท่ี 147   การใช้งบในการด าเนินโครงยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย                         
(ปีงบประมาณ  ๒๕๕9 ) 

 
 งบประมาณที่ใช้ด าเนินการตามกลยุทธ์ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
รวมงบรายจ่าย
แต่กลยุทธ์ 

115,380 55,180 68,431 689,816 412,792.50 106,590 - 116,730 

รวมทุกกลยุทธ์ 1,561,919.50 
 
การใช้งบประมาณ กลยุทธ์ท่ี   ๑  ส่งเสริม และพัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียน และการ

บริหารงานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  แบบความร่วมมือและการมีส่วนร่วม  ใช้งบประมาณ  
115,380 บาท คิดเป็นร้อยละ  3  กลยุทธ์ท่ี   ๒ พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ใช้งบประมาณ  55,180 คิดเป็นร้อยละ  4 กลยุทธ์ที่   ๓  ปรับการเรียนเปล่ียนการสอนของ
ครู โดยการพัฒนาครูให้มีทักษะและเทคนิคการสอน และการวัดประเมินผลแบบมืออาชีพ  ใช้งบประมาณ  
68,431 บาท คิดเป็นร้อยละ  4 กลยุทธ์ท่ี   ๔  ส่งเสริมงานวิจัยครูและใช้งานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน รวมถึงการส่งเสริมนักเรียนด้วยกระบวนการคิด  การท างาน  การแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการท าวิจัย 
ใช้งบประมาณ  689,816บาท คิดเป็นร้อยละ  44  กลยุทธ์ที่   ๕  ส่งเสริมค่ายทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี  ใช้งบประมาณ  412,792.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 26  กลยุทธ์ท่ี   ๖  
ส่งเสริมส่ือการเรียนรู้  และการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผู้เรียน  ใช้งบประมาณ  106,590 บาท คิดเป็นร้อยละ  
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7  กลยุทธ์ที่   ๗  ส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วม และท างานเป็นทีม  ใช้งบประมาณ  บาท คิดเป็นร้อยละ  
- (ใช้งบประมาณร่วมกับกลยุทธ์ที่ 1,6) กลยุทธ์ที่   ๘  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   การท างานเป็นทีม  และ
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ของนักเรียน ใช้งบประมาณ  116,730 บาท คิดเป็นร้อยละ  8 

 
 

 

 

 

การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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