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ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
 

 
 
 
ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี   
สถานที่ต้ัง  เลขท่ี  ๑๐๙  หมู่ ๖    ต าบลไผ่ขวาง  อ าเภอ เมือง   

จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๑๔๐ 
พื้นที ่   เนื้อที่   ๙๔  ไร่  ๓ งาน  ๕๘   ตารางวา 
โทรศัพท์  ๐-๓๕๔๙-๔๗๑๕  
โทรสาร  ๐-๓๕๔๙-๔๗๑๘     ชื่อ Website http://www.kpsp.ac.th  
สังกัด   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๙ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ตราประจ าโรงเรียน  รัศมีเหนือพระมงกุฎและพระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง 

    พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. อยู่ใต้พระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง 
    แถบโบว์สีน้ าเงินตัดขอบเหลืองทอง มีช่ือเต็มว่า  

“กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี” ภายใต้พระปรมาภิไธยสีเหลือง.  
 
ค าขวัญพระราชทาน รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ   
คติพจน์พระราชทาน “อกต  ทุกฺกฎ  เสยฺโย” ความช่ัวไม่ท าเสียดีกว่า   
อัตลักษณ์  นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี  
เอกลักษณ์  เทิดทูนสถาบัน กตัญญู บุคลิกดี มีวินัย ให้เกียรติ   
สีพระราชทาน  สีเหลือง เป็นสีประจ าวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
สีน้ าเงิน เป็นสีแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
ตารางแสดงผลที่ 148   การร่วมการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างนวัตกรรม

โดยใช้กระบวนการวิจัย และการจัดการความรู้กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ของโรงเรียนกาญจนา
ภเิษก วิทยาลัย สุพรรณบุรี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) ครั้งท่ี ๑ 

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

การจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการสร้างนวัตกรรม
โดยใช้กระบวนการวิจัย 

วัน /เดือน /ป ี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 

๑๙-๒๑
มีนาคม 
๒๕๕๙ 

- ๑๓ ๑๖,๙๐๐ 

  - ๑๓ ๑๖,๙๐๐ 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย ท่ีโรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ร่วมกับคณะคณะครูในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัยท้ัง ๙ แห่ง เพื่อน าความรู้ท่ีได้สร้างนวัตกรรมเพื่อน าเสนอในการแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย 
ครั้งท่ี ๕  
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ตารางแสดงผลท่ี 149    การจัดกิจกรรมอบรมการท าวิจัย  ครูและนักเรียน ครั้งท่ี ๑  โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 

 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ผลการจัดกิจกรรมอบรมการท าวิจัย  ครูและนักเรียน ครั้งท่ี ๑   

วัน/เดือน/ป ี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 
(บาท) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี ๒๘-๒๙ 
พฤษภาคม๒๕๕๙ 

๑๑๐  ๑๕   ๖๕,๔๐๐ 

รวม  ๑๑๐  ๑๕  ๖๕,๔๐๐ 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการ
จัดการความรู้ ครั้งท่ี ๑ ส าหรับนักเรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

2) นักเรียนลงมือปฏิบัติการพัฒนาผลงานนวัตกรรมโดยการตั้งประเด็นค าถาม สมมุติฐานอย่างมี
เหตุผล การสืบค้นความรู้ จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ น ามาสรุปองค์ความรู้ อย่างมีล าดับ
ขั้นตอน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เลือกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
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ตารางแสดงผลท่ี 150    การจัดกิจกรรมอบรมการท าวิจัย  ครูและนักเรียน ครั้งท่ี ๒                
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 

 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ผลการจัดกิจกรรมอบรมการท าวิจัย  ครูและนักเรียน ครั้งท่ี ๒   

วัน/เดือน/ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี ๒๑-๒๒ 
กรกฏาคม ๒๕๕๙ 

๑๑๐  ๑๐   ๔๕,๙๐๐ 

รวม  ๑๑๐  ๑๐   ๔๕,๙๐๐ 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการ
จัดการความรู้ ครั้งท่ี ๒ ส าหรับนักเรียน นักเรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครปฐม และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

2) นักเรียนลงมือปฏิบัติการพัฒนาผลงานนวัตกรรม จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน สรุปและ
อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ มีการอภิปรายผล เปรียบเทียบเช่ือมโยง
ความรู้อย่างสมเหตุสมผล น าองค์ความรู้ท่ีได้ น าเสนอวิธีการคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
พร้อมน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าสู่สาธารณชนผ่านส่ือท่ีหลากหลายอย่างเหมาะสม เขียนรายงาน
ทางวิชการ 

3) นักเรียนน าเสนอผลงานวิจัยร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
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ตารางแสดงผลท่ี 151  การเข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา   ครั้งท่ี  ๕  และกิจกรรมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา 
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย การจัดกิจกรรมน าเสนองานวิจัยและวิพากษ์วิจัย  ครูและนักเรียน 

 ครั้งท่ี ๕ 
วัน /เดือน /ปี จ านวน

นักเรียน 
จ านวนครู งบประประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี ๒๕-๒๗
สิงหาคม 
๒๕๕๙ 

๑๐๑ ๓๔ ๒๒๗,๐๘๐ 

  ๑๐๑ ๓๔ ๒๒๗,๐๘๐ 
 
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 าวารสารเพื่อการวิจัย ต่อไป 
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   กิจกรรมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส   
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

                                            ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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ตารางแสดงผลท่ี 152   ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย ผู้บริหาร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย สุพรรณบุรี (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อนวัตกรรมและงานวิจัย ชื่อผู้จัดท า กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
๑ รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย 

การจัดการฐานข้อมูล ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

นางสาวพิมพิมล  จระเข้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์) 

๒ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒        

นางอริญรดา  จับทอง 
 

ภาษาต่างประเทศ 

๓ รายงานผลการสอนแบบแยกส่วนและรวมส่วนท่ีมี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการวิ่งข้ามรั้ว ๑๐๐ เมตรของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒        

นายจตุพร  เคนผาพงษ์ สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๔ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษาขั้นพื้นฐาน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ เรื่องทวีปเอเชีย        

นายเอกพงษ์  
บุญญะอุทธยาน 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๕ รายงานการพัฒนาการใช้ชุดฝึกปฏิบัติดนตรีสากล
เรื่องการฝึกเทเนอร์แซกโซโฟนขั้นพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

นายขวัญชัย   ตู้พิจิตร ศิลปะ 

๖ รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชาภาษาไทย  
ท๒๒๑๐๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ เรื่องประโยคใน
ภาษาไทย       

นางสาวเบญญา   
สุขาทิพยพันธ์ 

ภาษาไทย 

๗ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจ าลองตัวของ 
DNA แบบกึ่งอนุรักษ์ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖        

นางสุธามาศ  ทวีศรี วิทยาศาสตร์ 

๘ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ล าดับและ
อนุกรม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค๓๒๑๐๑ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕        

นางสาวสราญจิตร   
วงษ์ทองดี 

คณิตศาสตร์ 

๙ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี         

นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง ภาษาไทย 
(กลุ่มพัฒนา
ผู้เรียน) 
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ตารางแสดงผลที่ 153    ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
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๑ เด็กชายเลิศวุฒิ   นวลจริต            โครงงานน้ ายาไล่แมลง เหรียญทอง 

๒ เด็กชายศิวา     ด่านตระกูล          โครงงานน้ ายาไล่แมลง เหรียญทอง 

๓ เด็กชายโชคชัย   บุญรอด              โครงงานน้ ายาไล่แมลง เหรียญทอง 

๔ เด็กชายภูริ     อารยวัฒนาพงษ์     โครงงานการศึกษาผลของกล่ินตะไคร้หอม
และเปลือกส้มมีประสิทธิภาพก าจัดยุง 

เหรียญทอง 

๕ เด็กชายสัจจภพ   สัจจเสนีย์             โครงงานการศึกษาผลของกล่ินตะไคร้หอม
และเปลือกส้มมีประสิทธิภาพก าจัดยุง 

เหรียญทอง 

๖ เด็กชายกันตภณ  แสงระวี               โครงงานการศึกษาผลของกล่ินตะไคร้หอม
และเปลือกส้มมีประสิทธิภาพก าจัดยุง 

เหรียญทอง 

๗ เด็กชายเมธิสศรต์   ปล้องเจริญ         โครงงานฉนวนกันความร้อนจากผักตบชวา เหรียญทอง 

8 เด็กชายศลาฆิน     พวงทอง            โครงงานฉนวนกันความร้อนจากผักตบชวา เหรียญทอง 

๙ เด็กชายกองพล     จิตรนิยม            โครงงานฉนวนกันความร้อนจากผักตบชวา เหรียญทอง 

๑๐ เด็กหญิงพรชนก    ศรีสายหยุด           โครงงานอาหารปลาโตเร็ว เหรียญทอง 

๑๑ เด็กหญิงรชัสกมล   ชวนส าราญ           โครงงานอาหารปลาโตเร็ว เหรียญทอง 

๑๒ เด็กหญิงวนิดา     สิมลี                   โครงงานอาหารปลาโตเร็ว เหรียญทอง 

๑๓ เด็กหญิงวรรณวิมล    วิมล โครงงานอาหารปลาโตเร็ว เหรียญทอง 

๑๔ เด็กหญิงณัฐศิริ    ลิมปโกมล               โครงงานการท าถุงเพาะช ารักษารากพืช เหรียญทอง 

๑๕ เด็กหญิงธนิตยา   อัศวิกุล                  โครงงานการท าถุงเพาะช ารักษารากพืช เหรียญทอง 

๑๖ เด็กหญิงมีนา     บุรุษชาติ                โครงงานการท าถุงเพาะช ารักษารากพืช เหรียญทอง 

๑๗ เด็กหญิงวรัทยา   เคนผาพงศ์             โครงงานการท าถุงเพาะช ารักษารากพืช เหรียญทอง 
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๑๘ เด็กหญิงชาลิสา   มุงเมือง                โครงงานศึกษาเปรียบเทียบการสุกของกล้วย
ด้วยสมุนไพร 

เหรียญทอง 

๑๙ เด็กหญิงปถมาภรณ์   ย้อนใจทัน             โครงงานศึกษาเปรียบเทียบการสุกของกล้วย
ด้วยสมุนไพร 

เหรียญทอง 

๒๐ เด็กหญิงสุรสา       ผิวอ่อน                โครงงานศึกษาเปรียบเทียบการสุกของกล้วย
ด้วยสมุนไพร 

เหรียญทอง 

๒๑ เด็กหญิงพีร์       พัฒนอวยชัย            โครงงานถุงน้ าไล่แมลงวัน เหรียญทอง 

๒๒ เด็กหญิงณัฎฐ์มณีมนฑ์  อู่อรุณ               โครงงานถุงน้ าไล่แมลงวัน เหรียญทอง 

๒๓ เด็กหญิงปนัสยา   โชครุ่งเรืองชัย           โครงงานถุงน้ าไล่แมลงวัน เหรียญทอง 

๒๔ เด็กชายกันต์ดนัย   เกตุแก้ว                โครงงานสร้างผลิตภัณฑ์ไล่มด เหรียญทอง 

๒๕ เด็กหญิงธนัชมาส  โพธิ์ศรีแก้ว             โครงงานสร้างผลิตภัณฑ์ไล่มด เหรียญทอง 

๒๖ เด็กหญิงวริศรา    พันธุ์เทียน              โครงงานสร้างผลิตภัณฑ์ไล่มด เหรียญทอง 

๒๗ เด็กหญิงชมพูนุท   ขุนสอาดศรี            โครงงานเปรียบเทียบชนิดของอาหารที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของกุ้งขาว 

เหรียญทอง 

๒๘ เด็กหญิงฐิติวรดา  น้อยเลิศ               โครงงานเปรียบเทียบชนิดของอาหารที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของกุ้งขาว 

เหรียญทอง 

๒๙ เด็กหญิงณิชาภัทร  บุตรดี                  โครงงานเปรียบเทียบชนิดของอาหารที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของกุ้งขาว 

เหรียญทอง 

๓๐ เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสมัย                โครงงานป้องกนัการเกิดเช้ือราในขนมปังด้วย
สารในผักสวนครัว 

เหรียญทอง 

๓๑ เด็กหญิงชนัญญา  เฉลยไตร              โครงงานป้องกนัการเกิดเช้ือราในขนมปังด้วย
สารในผักสวนครัว 

เหรียญทอง 
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๓๒ เด็กหญิงญาณิศา  จ าปาเงิน              โครงงานป้องกนัการเกิดเช้ือราในขนมปังด้วย
สารในผักสวนครัว 

เหรียญทอง 

๓๓ เด็กหญิงนันธิชา   กสิผล                 โครงงานการศึกษาทดลองการรักษาดุลยภาพ
ภายในรูปทรงต่างๆ 

เหรียญทอง 

๓๔ เด็กหญิงปภาวี    ชอบใช้                โครงงานการศึกษาทดลองการรักษาดุลยภาพ
ภายในรูปทรงต่างๆ 

เหรียญทอง 

๓๕ เด็กหญิงสุชาดา   ปรีชาวิภาคผล   โครงงานการศึกษาทดลองการรักษาดุลยภาพ
ภายในรูปทรงต่างๆ 

เหรียญทอง 

๓๖ เด็กชายธรรมรัตน์  คงวัฒนะ             โครงงานการเพิ่มปริมาณของคลอโรฟิลล์ใน
ต้นข้าว 

เหรียญทอง 

๓๗ เด็กชายกษิติ์เดช   งามวัฒนะ            โครงงานการเพิ่มปริมาณของคลอโรฟิลล์ใน
ต้นข้าว 

เหรียญทอง 

๓๘ เด็กหญิงอารยา   วงศ์สังข์ทอง           โครงงานการเพิ่มปริมาณของคลอโรฟิลล์ใน
ต้นข้าว 

เหรียญทอง 

๓๙ เด็กชายชลทิตย์    เค้าภูไทย                โครงงานน้ ายาล้างจานจากสมุนไพร เหรียญเงิน 

๔๐ เด็กชายธีรดนย์   พลายโถ                โครงงานน้ ายาล้างจานจากสมุนไพร เหรียญเงิน 

๔๑ เด็กชายสหพัฒน์  บัวสมบูรณ์             โครงงานน้ ายาล้างจานจากสมุนไพร เหรียญเงิน 

๔๒ เด็กหญิงพิมพ์อร  พยัคฆวงษ์             โครงงานปุ๋ยดีพริกโตเร็ว เหรียญเงิน 

๔๓ เด็กหญิงศิริกร   ร้อยแก้ว               โครงงานปุ๋ยดีพริกโตเร็ว เหรียญเงิน 

๔๔ เด็กหญิงสุธิมา   ดวงจันทร์             โครงงานปุ๋ยดีพริกโตเร็ว เหรียญเงิน 

๔๕ เด็กหญิงอมิตตา  ปั้นเหน่งเพ็ชร         โครงงานปุ๋ยดีพริกโตเร็ว เหรียญเงิน 

๔๖ เด็กหญิงกมลวรรณ นักสูญวงษ์            โครงงานชอล์กไล่มดไร้สารเคมี เหรียญเงิน 
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ท่ี ชื่อ หัวข้อวิจัย ระดับรางวัล 

๔๗ เด็กหญิงรัฐทิตยา  เมืองช้าง              โครงงานชอล์กไล่มดไร้สารเคมี เหรียญเงิน 

๔๘ เด็กหญิงศศิกานต์  ธัญญเจริญ           โครงงานชอล์กไล่มดไร้สารเคมี เหรียญเงิน 

๔๙ เด็กชายจิรายุ   ตัณฑ์ก าเนิด           โครงงานอาหารปลากัด เหรียญเงิน 

๕๐ เด็กชายธัชพล    มีสง่า                   โครงงานอาหารปลากัด เหรียญเงิน 

๕๑ เด็กชายภูวเดช   นิลคต                  โครงงานอาหารปลากัด เหรียญเงิน 

๕๒ เด็กหญิงไปรยา  หอมยามเย็น           โครงงานสไลม์ก าจัดสนิม เหรียญเงิน 

๕๓ เด็กหญิงภัทรภร บุญสิทธิภพ        โครงงานสไลม์ก าจัดสนิม เหรียญเงิน 

๕๔ เด็กหญิงศิญาพร ยุพาพิน                 โครงงานสไลม์ก าจัดสนิม เหรียญเงิน 

๕๖ เด็กชายยศวรรธน์  อรรถีโภค             โครงงานการศึกษาการถนอมเนื้อหมูด้วย
สมุนไพรชนิดต่างๆ 

เหรียญทองแดง 

๕๗ เด็กชายวรินทร   ทวนเงิน               โครงงานการศึกษาการถนอมเนื้อหมูด้วย
สมุนไพรชนิดต่างๆ 

เหรียญทองแดง 

๕๘ เด็กชายกมลภพ   ดีมี                 โครงงานการทดลองพืชก าจัดศัตรูพืช เหรียญทองแดง 

๕๙ เด็กชายบวรพจน์  เสสังงาม           โครงงานการทดลองพืชก าจัดศัตรูพืช เหรียญทองแดง 

๖๐ เด็กชายอิทธิพัฒน์   พิริยธ ารงกุล       โครงงานการทดลองพืชก าจัดศัตรูพืช เหรียญทองแดง 

๖๑ เด็กชายกิตติพิชญ์  เจริญปัญญา
ปราชญ์ 

สารขจัดคราบบนรองเท้าผ้าใบ เหรียญทองแดง 

๖๒ เด็กชายณัฐชัย    ตันสุขขี      สารขจัดคราบบนรองเท้าผ้าใบ เหรียญทองแดง 

๖๓ เด็กชายแทนคุณ   กุลทอง                 สารขจัดคราบบนรองเท้าผ้าใบ เหรียญทองแดง 
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ตารางแสดงผลที่ 154  การตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น  ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๕ (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙) 

 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย การตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                     
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
สุพรรณบุรี 

 

๑๒ 
 

๕ ๓ ๒๐ 

 
ผลการตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                    

ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๕  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙) ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองจ านวน ๑๒ เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 
๖๐ ระดับเหรียญเงินจ านวน ๕  เหรียญ คิดเป็นร้อยละ ๒๕  และระดับเหรียญทองแดงจ านวน ๓ เหรียญ คิด
เป็น ร้อยละ ๑๕  

ผลการตัดสินนวตักรรมโดยใช้กระบวนการวจิัยของ
นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

60%25%

15% เ รีย  อง
เ รีย เงิน
เ รีย  อง ดง
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ตารางแสดงผลที่ 155  ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 

 
ท่ี ชื่อ หัวข้อวิจัย ระดับรางวัล 

๑ นางสาวศิวภรณ์      ดวงแก้ว                 คณิตคิดเร็ว (การคูณเลข) เหรียญทอง 

๒ นางสาวสุจิตตรา     อินทร์บุญ                คณิตคิดเร็ว (การคูณเลข) เหรียญทอง 

๓ นางสาวปาณิสรา  โสวรรณรัตน์             คณิตคิดเร็ว (การคูณเลข) เหรียญทอง 

๔ นางสาวบุณยานุช  วงษ์นามใหม่               เทคนิคการคูณเลขท่ีลงท้ายด้วย๐๑ 
เหมือนกัน 

เหรียญทอง 

๕ นางสาวศิริกัญญา  ผิวอ่อน                     เทคนิคการคูณเลขท่ีลงท้ายด้วย๐๑ 
เหมือนกัน 

เหรียญทอง 

๖ นางสาวอินทิรา    อินทนะ                    เทคนิคการคูณเลขท่ีลงท้ายด้วย๐๑ 
เหมือนกัน 

เหรียญทอง 

๗ นายจักรพันธ์      ฉ่ าใจดี                      มหัศจรรย์การหาร ๙ เหรียญทอง 

๘ นายพิชิตชัย       กมละคร                     มหัศจรรย์การหาร ๙ เหรียญทอง 

๙ นายวัชรพงศ์    ล้ิมตระกูลธงชัย             มหัศจรรย์การหาร ๙ เหรียญทอง 

๑๐ นายญาณภัทร   ลิมป์รัชดาวงศ์         ความลับท่ีไม่ลับของสะพาน เหรียญทอง 

๑๑ นายนนทพัทธ์  โชติกเดชาณรงค์      ความลับท่ีไม่ลับของสะพาน เหรียญทอง 

๑๒ นางสาวทิวาสิริ  บัวบาน                 ความลับท่ีไม่ลับของสะพาน เหรียญทอง 

๑๓ นางสาวกฤติกา  ทองค าใส                พัดลมกล่ินสมุนไพรไล่ยุง เหรียญทอง 

๑๔ นางสาวอภิชญา  ธัญญะผล                พัดลมกล่ินสมุนไพรไล่ยุง เหรียญทอง 

๑๕ นางสาวสตรีรัตน์  ทิพย์ป่าเว                พัดลมกล่ินสมุนไพรไล่ยุง เหรียญทอง 
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ท่ี ชื่อ หัวข้อวิจัย ระดับรางวัล 

๑๖ นายฉันทวิชญ์   พงษ์นาค                    การศึกษาชนิดแสงสีและชนิดของน้ าท่ีแช่มีผล
ต่อระยะเวลาความสดของกุหลาบ 

เหรียญทอง 

๑๗ นายวงศพัทธ์   ศรีหมาก การศึกษาชนิดแสงสีและชนิดของน้ าท่ีแช่มีผล
ต่อระยะเวลาความสดของกุหลาบ 

เหรียญทอง 

๑๘ นายวรวิชญ์    เทพแก้ว                  การศึกษาชนิดแสงสีและชนิดของน้ าท่ีแช่มีผล
ต่อระยะเวลาความสดของกุหลาบ 

เหรียญทอง 

๑๙ นายนนทกร   ประสิทธิ์คร                 ถาดรองแก้วปลูกต้นไม้ เหรียญทอง 

๒๐ นายจิรพัฒน์ เจริญปัญญาปราชญ์       ถาดรองแก้วปลูกต้นไม้ เหรียญทอง 

๒๑ นางสาวธัญรดา  บุญเรืองรอด               ถาดรองแก้วปลูกต้นไม้ เหรียญทอง 

๒๒ นางสาวอติกานต์ จ าปาเงิน                  ถาดรองแก้วปลูกต้นไม้ เหรียญทอง 

๒๓ นายธนกร      บัวสมบูรณ์                 PSEG-Photosatellite  Electric  
Generator 

เหรียญทอง 

๒๔ นางสาวณัฐ    ต้ังภูมิ                       PSEG-Photosatellite  Electric  
Generator 

เหรียญทอง 

๒๕ นางสาวอริสรา  จิตด ารงขันติ               PSEG-Photosatellite  Electric  
Generator 

เหรียญทอง 

๒๖ นางสาวลดาวัลย์  อินทะนะ                   PSEG-Photosatellite  Electric  
Generator 

เหรียญทอง 

๒๗ นางสาวชนัญชิกา ศรีขจรวุฒิศักดิ์            การศึกษาการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนด้วย
ดินประหยัดน้ า 

เหรียญเงิน 

๒๘ นางสาวภัทราภรณ์   เสาร์แก้ว                   การศึกษาการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนด้วย
ดินประหยัดน้ า 

เหรียญเงิน 

 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕๕9                                                                                              หน้า ๒๐๙    

 

ท่ี ชื่อ หัวข้อวิจัย ระดับรางวัล 

๒๙ นางสาววนิดา   ระโหฐาน                   การศึกษาการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนด้วย
ดินประหยัดน้ า 

เหรียญเงิน 

๓๐ นายสิรวิชญ์        ยุวศิรินันท์                  เปลือกผลไม้ขจัดคราบไขมัน เหรียญเงิน 

๓๑ นางสาวอรัญญา  ล้ิมประพันธ์
ศิลป ์         

เปลือกผลไม้ขจัดคราบไขมัน เหรียญเงิน 

๓๒ นางสาวอัญชิสา   นาคทอง                    เปลือกผลไม้ขจัดคราบไขมัน เหรียญเงิน 

๓๓ นายรัญชน์พล    พสิษฐ์ธีรนาถ            เครื่องกรองน้ าจากผงชาโคล เหรียญเงิน 

๓๔ นางสาวตรีรัตน์  อินสว่าง                  เครื่องกรองน้ าจากผงชาโคล เหรียญเงิน 

๓๕ นางสาวปัทมา   สวัสดี                    เครื่องกรองน้ าจากผงชาโคล เหรียญเงิน 

๓๖ นางสาวชลธิชา  ชวนชม                    ความถ่ีของเสียงมีผลต่อพฤติกรรมฃองมด เหรียญเงิน 

๓๗ นางสาวเปรมฤทัย   ศรีบุญเพ็ง                ความถ่ีของเสียงมีผลต่อพฤติกรรมฃองมด เหรียญเงิน 

๓๘ นางสาวศศิประภา   นาคปาน                 ความถ่ีของเสียงมีผลต่อพฤติกรรมฃองมด เหรียญเงิน 
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ปีงบประมาณ ๒๕๕9                                                                                              หน้า ๒๑๐    

 

ตารางแสดงผลที่ 156   การตัดสินระดับเหรียญรางวัล  และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๕  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙) 
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย การตัดสินระดับเหรียญรางวัล  และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี ๘ 
 

4 - ๑๒ 

 
ผลการตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                    

ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๕  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙) ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองจ านวน ๘  เหรียญ คิดเป็น  
ร้อยละ ๖๖.๖๗ ระดับเหรียญเงินจ านวน ๔ เหรียญ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓  

 
 

ผลการตดัสินนวัตกรรมโดยใชก้ระบวนการวิจัยของ
นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย

67%

33%
เ รีย  อง

เ รีย เงิน
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ตารางแสดงผลที่ 157 การจัดค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัย ครั้ง ท่ี ๑ (ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น)โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ )  
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ผลการจัดกิจกรรมค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ครั้งท่ี  ๑ 

วัน /เดือน /ปี จ านวนนักเรียน จ านวนครู งบประประมาณ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 

๑๘-๑๙มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

๑๕๘ ๑๐ ๓๕๖,๒๑๒ 

  ๑๕๘ ๑๐ ๓๕๖,๒๑๒ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการโดยการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับ ๓ กลุ่มสาระคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ด้วยการจัดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีส่ือพร้อมใช้  การ
เรียนรู้เทคนิคการคิดและการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  การแก้โจทย์ปัญหา  เกม กับการแก้ปัญหา  โดยบรูณา
การกับการถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษร่วมกับภาษาไทย การฝึกให้นักเรียนได้ท างานเป็นกลุ่มและเรียนรู้ที่จะได้
อยู่ร่วมกันโดยพักค้างคืนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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ปีงบประมาณ ๒๕๕9                                                                                              หน้า ๒๑๒    

 

ตารางแสดงผลที่ 158   การจัดค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒ (ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย)  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ )  
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ผลการจัดกิจกรรมค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ครั้งท่ี  ๒ 

วัน /เดือน /ปี จ านวนนักเรียน จ านวนครู งบประมาณ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 

๒๕-๒๖ 
มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

๑๕๕ ๑๐ ๓๕๓,๕๗๕ 

  ๑๕๕ ๑๐ ๓๕๓,๕๗๕ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 จัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้กลุ่มสารเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยแยกจัดการเรียนและปฏิบัติการ
เป็น ๓  กลุ่ม วิชา  แยกเป็น เคมี  ชีววิทยา  และฟิสิกส์  โดยจัดให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ได้
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการเคมี จ านวน ๒  ห้อง จัดให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ได้ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา จ านวน ๑ ห้อง จัดให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ได้ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ
ฟิสิกส์  จ านวน ๑  ห้อง  ซึ่งทุกระดับช้ันจะได้ฝึกปฏิบัติในห้องของตนเป็นระยะเวลา ๒ วัน ซึ่งในปีถัดไป
นักเรียนก็จะฝึกในระดับช้ันของตนเอง ซึ่งเมื่อครบ ๓ ปี นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายก็จะได้ฝึก
ปฏิบัติการจากมหาวิทยาลัย ครบท้ัง ๓ รายวิชา นอกจากนี้การจัดค่ายนี้ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ท างานเป็น
กลุ่มและเรียนรู้ที่จะได้อยู่ร่วมกันโดยพักค้างคืนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 
        

 

 

 

 

 

        

 

 

 
 

 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕๕9                                                                                              หน้า ๒๑๓    

 

ตารางแสดงผลท่ี 159  การจัดกิจกรรมพัฒนาครู และบุคลากรร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ  กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน     
(ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ) 
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย การจัดกิจกรรมพัฒนาครู   ผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย            

วัน /เดือน /ปี จ านวนนักเรียน จ านวนครู งบประมาณ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 สุพรรณบุรี 

๘-๑๐  
กันยายน  
๒๕๕๙ 

- ๑๑๐ ๗๕,๔๔๐ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษท่ี 
๒๑ ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ชะอ า บีช รีสอร์ท ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และมีกิจกรรมต่างๆ
คือ พิธีมอบโล่ ผู้เกษียณอายุราชการโดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์  องคมนตรี  การบรรยายหัวข้อเจตนารมณ์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูที่น าเสนองานวิจัยในงานน าเสนอนวัตกรรมและการวิจัยครั้ง
ท่ีผ่านมา การบรรยายเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  การบรรยายครูยุคใหม่สอนให้เป็น เน้นให้คิดเพื่อ
ศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑  ชวนคุยวิทยฐานะ  กิจกรรมมุฑิตาสักการะเสริมสร้างความสามัคคี พบปะพูดคุยและ
เปล่ียนของชาวกาญจนาภิเษกวิทยา สิทธิประโยชน์ของทางราชการ  การน าเสนอ Best practices ของ ๑๐ 
โรงเรียน   
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ตารางแสดงผลที่ 160  การจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา  โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ )  
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย การจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ 
วัน /เดือน /ป ี จ านวนนักเรียน จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 

๑๘ 
กันยายน  ๒๕๕๙ 

๑๐๑ ๑๒ ๙๑,๘๐๐ 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

๑) ประชุมคณะท างานห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๒) จัดท าโครงการและเสนอโครงการ แปลงงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรม 
๓) ด าเนินการขออนุมัติโครงการ ขออนุญาตผู้ปกครอง และจัดจ้างรถบัสและรถน า 
๔) ติดต่อประสานงานกับศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม 
๕) น านักเรียนเดินทางเพื่อปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ  
๖) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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ปีงบประมาณ ๒๕๕9                                                                                              หน้า ๒๑๕    

 

ตารางแสดงผลที่ 161 ค่ายคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษก -
วิทยาลัย สุพรรณบุรี (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ผลการจัดกิจกรรมค่ายค่ายคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ   
วัน /เดือน /ปี จ านวน

นักเรียน 
จ านวนครู งบประประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี 

๘-๑๒  
สิงหาคม 
๒๕๕๙ 

๔๗ ๒ ๕๙,๐๐๐ 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ   
นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  เข้าร่วมการบวช

บรรพชาเป็นสามเณร โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบจ านวน ๔๗ รูป ร่วมกับกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย โดยจัดพิธีโกนผม และนุ่งขาวท่ีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรีในวันท่ี ๘ 
สิงหาคม และบวชเป็นสามเณร ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง จังหวัดอุทัยธานี   
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ปีงบประมาณ ๒๕๕9                                                                                              หน้า ๒๑๖    

 

 
 
ตารางแสดงผลที่ 162 การจัดซ้ือหนังสือห้องสมุดเสริมความรู้ ๘ กลุ่มสาระ ของโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย การจัดซื้อหนังสือ ๘ กลุ่มสาระ  

วัน /เดือน /ปี จ านวนส่ือ
การสอน 

จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
สุพรรณบุรี 

๑๔  
สิงหาคม 
๒๕๕๙ 

- - ๓๘๐,๐๐๐ 

  - - ๓๘๐,๐๐๐ 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

  จัดซื้อหาส่ือหนังสือ ๘ กลุ่มสาระ เพื่อใช้ในห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นตามความสนใจเพื่อเพิ่ม
ความรู้แก่นักเรียน 
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ตารางแสดงผลท่ี 163 การทดสอบระดับชาติ (คะแนน  O-net  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓)  
(ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ ) 
   

วิชา 

การทดสอบระดับชาติ(คะแนน  O-net  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

ค่าเฉลี่ย คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

ค่าเฉลี่ย 

วิทยาศาสตร์ ๙๐.๐๐ ๔๘.๐๐ ๗๓.๒๕ ๗๑.๐๐ ๒๗.๐๐ ๔๙.๗๕ 
คณิตศาสตร์ ๑๐๐.๐๐ ๓๓.๖๐ ๗๔.๒๒ ๙๗.๕๐ ๓๐.๐๐ ๖๕.๑๓ 
ภาษาไทย ๖๗.๐๐ ๓๗.๐๐ ๕๕.๓๒ ๙๑.๐๐ ๕๘.๐๐ ๗๖.๔๕ 
ภาษาอังกฤษ ๙๔.๐๐ ๑๔.๐๐ ๖๐.๗๗ ๘๕.๐๐ ๑๓.๐๐ ๔๙.๙๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๔.๐๐ ๕๒.๐๐ ๗๑.๙๔ ๖๙.๐๐ ๓๔.๐๐ ๕๕.๕๓ 
รวม ๘๙.๐๐ ๓๖.๙๒ ๖๗.๑๐ ๘๒.๗๐ ๓๒.๔๐ ๕๙.๓๕ 
 

 
การทดสอบระดับชาติ (คะแนน  O-NET  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖)  (ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ ) 
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ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ๓ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ๖ 
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ตารางแสดงผลที่ 164   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรายวิชาพื้นฐาน  ๕   วิชาหลัก  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ กลุ่มนักเรียนห้องส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตสาสตร์ 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
จ านวน
นักเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรายวิชาพื้นฐาน    (เกรดเฉล่ีย ) 
คะแนน
เฉล่ีย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

สังคม
ศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๖๓ ๓.๓๔ ๓.๖๗ ๓.๘๗ ๓.๔๘ ๓.๐๙ ๓.๔๙ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๖๙ ๓.๖๓ ๓.๙๐ ๓.๕๓ ๓.๔๑ ๓.๖๗ ๓.๖๓ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๓๒ ๓.๘๐ ๓.๕๕ ๓.๗๐ ๓.๘๗ ๓.๗๕ ๓.๗๓ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๘ ๓.๔๓ ๓.๘๓ ๓.๙๖ ๓.๕๔ ๓.๗๐ ๓.๖๙ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๙ ๓.๙๘ ๓.๘๐ ๓.๙๔ ๓.๗๔ ๓.๖๘ ๓.๘๗ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๙ ๓.๘๓ ๓.๘๘ ๓.๕๔ ๓.๔๗ ๓.๙๒ ๓.๗๓ 

โดยภาพรวม ๓.๖๗ ๓.๗๗ ๓.๗๖ ๓.๕๙ ๓.๖๔ ๓.๖๘ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรายวิชาพ้ืนฐาน(เกรดเฉลี่ย) 
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ตารางแสดงผลที่ 165 การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  

 

การศึกษาต่อ 

การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 
แผนการเรียน 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
แผนการเรียนอื่น ๆ 

๑.ศึกษาต่อ 
๑.๑ เรียนต่อ ม. ๔ โรงเรียนเดิม 

๒๒ ๒๔ 

๑.๒ เรียนต่อ ม. ๔ โรงเรียนอื่นในจังหวัดเดิม ๑ - 
๑.๓ เรียนต่อ ม. ๔ โรงเรียนอื่นในต่างจังหวัด ๗ - 
๑.๔ เรียนต่อ ม. ๔ โรงเรียนอื่นใน กทม. ๑ ๑ 
๑.๕ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล - - 
๑.๖ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน - - 
๑.๗ สถาบันอื่น ๆ  - 

รวมศึกษาต่อ ๓๒ 
๒. ไม่ศึกษาต่อ - - 
๓. ประกอบอาชีพ - - 
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ตารางแสดงผลที่ 166 การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 
 การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 แพทย 

ศาสตร ์
วิทยา 
ศาสตร ์

วิศวกรรม 
ศาสตร ์

สถาปัตย 
กรรม
ศาสตร ์

เกษตร 
ศาสตร ์

บริหาร 
พาณิชยศาส
ตร์ การ
บัญชี การ
ท่องเที่ยว
และโรงแรม 
และ
เศรษฐศาส
ตร ์

ครุศาสตร/์
ศึกษา 
ศาสตร ์

ศิลปกรรม  
ดุริยางค
ศิลป์ วิจิตร
ศิลป์ 
ศิลปะประยุ
กต์ ดุริยางค
ศิลป์และ
นาฏยศิลป์ 

อักษร
ศาสตร ์

นิติ 
ศาสตร์ /
รัฐ 
ศาสตร ์

นายร้อย 
ต ารวจ 
หญิง 

โรงเรียน 
กาญจนา

ภิเษก 
วิทยาลัย
สุพรรณ

บุรี 

๘ ๒ ๙ - - ๕ ๙ ๑ ๑ ๔ ๑ 

รวม  ๔๐  คน  
 

ผลการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ พบว่า นักเรียนเข้าศึกษาต่อในกลุ่มแพทย์
ศาสตร์ จ านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ กลุ่มวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕ กลุ่ม
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕ กลุ่มพาณิชยศาสตร์ จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๕ กลุ่มครุศาสตร์ จ านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕ กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๒.๕  กลุ่มอักษรศาสตร์ จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ กลุ่มนิติศาสตร์ จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๐  และนายร้อยต ารวจหญิง   จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ 
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ตารางแสดงผลท่ี 167  การใช้งบในการด าเนินโครงยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย                         
(ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 

 
 งบประมาณที่ใช้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
รายจ่าย ๗๕,๔๔๐ - ๑๖,๙๐๐ ๓๓๘,๓๘๐ ๗๐๙,๗๘๗ ๓๘๐,๐๐๐ ๙๑,๘๐๐ ๕๙,๐๐๐ 
รวมงบแต่กล
ยุทธ์ 

๗๕,๔๔๐ - ๑๖,๙๐๐ ๓๓๘,๓๘๐ ๗๐๙,๗๘๗ ๓๘๐,๐๐๐ ๙๑,๘๐๐ ๕๙,๐๐๐ 

รวมทุกกลยุทธ์ ๑,๖๗๑,๓๐๗ 
 
การใช้งบประมาณ กลยุทธ์ท่ี ๑ การจัดกิจกรรมพัฒนาครู และบุคลากรร่วมกัน เพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ใช้งบประมาณ ๗๕,๔๔๐ คิดเป็นร้อยละ  ๔.๕๑    กลยุทธ์ท่ี   ๓  การร่วม
การจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย ใช้งบประมาณ 
๑๖,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ  ๑.๐๑  กลยุทธ์ที่   ๔  ส่งเสริมงานวิจัยครูและใช้งานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน รวมถึงการส่งเสริมนักเรียนด้วยกระบวนการคิด  การท างาน  การแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการท าวิจัย 
ใช้งบประมาณ  ๓๓๘,๓๘๐  บาท คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.๒๕  กลยุทธ์ท่ี   ๕  ส่งเสริมค่ายทักษะวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี  ใช้งบประมาณ  ๗๐๙,๗๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ  ๔๒.๔๗  
กลยุทธ์ที่   ๖  จัดซื้อหนังสือค้นคว้าห้องสมุดเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ใช้งบประมาณ  ๓๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อย
ละ  ๒๒.๗๔   กลยุทธ์ ท่ี   ๗  จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ  ใช้งบประมาณ  ๙๑,๘๐๐  บาท คิดเป็นร้อยละ  ๕.๔๙  กลยุทธ์ท่ี   ๘  ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม   การท างานเป็นทีม  และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ของนักเรียน  ใช้งบประมาณ  ๕๙,๐๐๐
บาท คิดเป็นร้อยละ  ๓.๕๓ 

การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2558 
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 ผน  มจิ า นกงบประมา  ี ใชด้ าเนินการตามกล ย  ธ  โ รงการยกระดบั ละ
ส งเสริม วามเป็นเลิศ างดา้นวิ ยาศาสตร  ละ  ิตศาสตร  ปีงบประมา  ๒๕๕๙
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