
รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9 หน้า ๒๒๓ 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 
 

 
 
 
ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 
สถานที่ต้ัง  ต้ังอยู่เลขท่ี  ๑๕๙  หมู่ท่ี  ๖ ถนนเอเชีย ต าบลเลม็ด  อ าเภอไชยา  

จังหวัด สุราษฎร์ธานี   รหัสไปรษณีย์  ๘๔๑๑๐   โทรศัพท์   
โทรสาร e-mail : - Website:   

พื้นที ่   เนื้อที่ประมาณ  ๕๖ ไร่  ๒ งาน ๕๐ ตารางวา 
 โทรศัพท์  ๐๗๗–๔๓๕๒๐๐ 
โทรสาร  ๐๗๗–๔๓๒๐๕๙     
ชื่อ Website  www.kjst.ac.th 

สังกัด   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ตราประจ าโรงเรียน   
 

ตราพระปรมาภิไธยยอ่ ภ.ป.ร.เป็นสเีหลอืงทองอยูใ่ต้พระมหา

มงกฎุ โดยมีรัศมีเหนือพระมหามงกฎุและพระมหามงกฎุเป็นสี

เหลอืงทอง โบว์สนี า้เงินตดัขอบสเีหลอืงทอง มีช่ือเต็มของโรงเรียนวา่ 
“กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี” เป็นตวัอักษรสเีหลอืงทองใต้

พระปรมาภิไธยยอ่ ภ.ป.ร. 
         

ค าขวัญพระราชทาน รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ 

 คติพจน์พระราชทาน อกตํ  ทุกฺกฎ  เสยฺโย“ความชั่วไม่ทําเสียเลยดีกว่า”  
อัตลักษณ ์ สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี 
เอกลักษณ ์ บุคลิกดี มีวินัย 
สีพระราชทาน  สีเหลือง เป็นสีประจ าวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
สีน ําเงิน หมายถึง สีแทนสถาบันพระมหากษัตริย์  

  ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ 

 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9 หน้า ๒๒๔ 

 

 

ผลการด าเนนิงาน ปงีบประมาณ 2559 
 
 
 

 
 
 
ตารางแสดงผลที่ ๑68   การจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้าน

วิทย าศาสตร์ และคณิตศาสตร์   ของ โ รง เรี ยนกาญจนาภิ เษกวิ ทย า ลัย  สุร าษฎร์ ธ านี                       
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๙)  

 

โรงเรียน 
 

การจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์  

วัน /เดือน /ปี จ านวนนักเรียน จ านวนครู งบประมาณ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

สุราษฎร์ธานี 
1๘-๒๒ 
มี.ค.59 

- 80 143,150 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์และท าความเข้าใจถึงลักษณะความเป็นเลิศทางด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 ๒.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ก าหนดคุณลักษณะความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยร่วมกัน 

๓.  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าอุดมการณ์และเป้าหมาย หลักสูตรสถานศึกษา  ร่วมกันเพื่อ
ใช้พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 

๔.  จัดท าหลักสูตรส าหรับพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ตามอุดมการณ์และเป้าหมายของหลักสูตร 

๕. ส่งเสริมการน าหลักสูตรไปใช้  โดยการประชุมช้ีแจง  ท าความเข้าใจครูผู้สอนทุกท่าน  
ก ากับ  นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

๖.  ประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้  ท าวิจัยและน าผลการวิจัยหลักสูตรมาอภิปรายร่วมกัน
ให้เป็นไปตามอุดมการณ์และเป้าหมายของหลักสูตร 

๗.  ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9 หน้า ๒๒๕ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การก ากับติดตาม ประเมินหลักสูตรห้องเรียน
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส าหรับห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย” 
       

 
 

รูปที่ ๒ กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับ 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9 หน้า ๒๒๖ 

 

 

 
ตารางแสดงผลที่ ๑69   การจัดกิจกรรมอบรมการท าวิจัย  ครูและนักเรียน  โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 
 

 
โรงเรียน 

ผลการจัดกิจกรรมอบรมการท าวิจัย  ครูและนักเรียน   
วัน/เดือน/ป ี จ านวนนักเรียน จ านวนครู งบประมาณ 

(บาท) 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

สุราษฎร์ธานี 
๘ ก.ค.๕๙ 135 10 34,400 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย 

และการจัดการความรู้ ครั้งท่ี 1 ส าหรับนักเรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

2) นักเรียนลงมือปฏิบัติการพัฒนาผลงานนวัตกรรมโดยการต้ังประเด็นค าถาม สมมุติฐาน
อย่างมีเหตุผล การสืบค้นความรู้ จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ น ามาสรุปองค์ความรู้ 
อย่างมีล าดับข้ันตอน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เลือกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสม 

 

 
 

รูปที่ ๓-๔ กิจกรรมวิพากษ์งานวิจัยโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 

 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9 หน้า ๒๒๗ 

 

 

ตารางแสดงผลที่ ๑70     การเข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครู
และนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (ครั้งท่ี ๕) 
 
 

โรงเรียน 
การจัดกิจกรรมน าเสนองานวิจัยและวิพากษ์วิจัย  ครูและนักเรียน 

 คร้ังที่ ๕ 
วัน /เดือน /ปี จ านวน

นักเรียน 
จ านวนครู งบประประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุราษฎร์ธานี 

26-28 สิงหาคม 
255๙ 

135 10 271,000 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1) จัดนิทรรศการนําเสนผลงานการพัฒนานวัตกรรมการวิจัย และการจัดการความรู้ ร่วมกัน

กลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพื่อการถ่ายโอนองค์ความรู้จาการศึกษา ค้นคว้าและข้อ
ค้นพบ 

2) นําความรู้จากการศึกษาค้นคว้าไปประยุกต์กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
และชุมชน 

3) พัฒนาสู่การเขียนรายงานทางวิชาการ รวบรวมบทคัดย่อเพื่อจัดทําวารสารเพื่อการวิจัย 
ต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ ๕-๗ นิทรรศการและการน าเสนอนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9 หน้า ๒๒๘ 

 

 

ตารางแสดงผลที่ 171  ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย สุราษฎร์ธานี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 

ที่ ชื่อผู้จัดท ำโครงงำน ชื่อโครงงำน ระดับรำงวัล 

1 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โกมาสังข์ กระถางย่อยสลายได้ เหรียญ 

  2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  รัตนพันธ์ุ    ทอง 

  3. เด็กหญิงอภิษฐา  เพ็ชร์รอด     

2 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  นุนชื่น สารสกัดจากเปลือก เหรียญ 

  2. เด็กหญิงปิ่นตะวัน  ศรีสมัย ผลไม้ยับยั งเชื อราขนม ทอง  

  3. เด็กหญิงฟ้าอุ้ม  แสงอาวุธ  ปัง   

3 1. เด็กชายพิชัยพัศ  ทองแพ เครื่องผ่าหมาก เหรียญ 

  2. เด็กชายฐาปกรณ์  หอมจันทร์    ทองแดง 

  3. เด็กชายเมธาสิทธ์ิ  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม     

4 1. เด็กชายธนกร  ศักด์ิดาวรรณ์ เครื่องกรองน ําสะอาด เหรียญเงิน 

  2. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์แสง  จากน ําทะเล   

  3. เด็กชายไชยวัฒน์  สุวรรณทิพย์     

5 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  สงคงคา เตาชีวมวล เหรียญ 

  2. เด็กหญิงวิรภัทรา  นิลสดใส   ทอง  

  3. เด็กหญิงอริญญา  ศิลปวิสุทธ์ิ     

6 1. เด็กชายจิรเมธ  ทองแพรว ตะแกรงเพาะพันธ์ุหญ้า เหรียญ 

  2. เด็กชายเจษฎาพร วรรณทอง ทะเล  ทอง 

  3. เด็กชายชลณธรรม  สุวรรณบุตร       

7 1. เด็กหญิงนฤมล  หล่าเหรา ถังน ําบําบัดน ําเสีย เหรียญ 

  2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินแก้ว    ทอง  

  3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ศรีพิลา     

8 1. เด็กชายเด่นภูมิ  ฆ้องส่งเสียง เครื่องดูดฝุ่น เหรียญ 

  2. เด็กชายตะวัน  หนูทอง จากขวดพลาสติก ทอง  

  3. เด็กหญิงศศิธร  ทองแพ     

9 1. เด็กหญิงปวริศา  สุนธารักษ์ งานหล่อจากผงเปลือก เหรียญ 

  2. เด็กหญิงภัทรชนก  หนูน้อย  ไข่ ทอง  

  3. เด็กหญิงภัทรดา  พัฒทวี     

  4. เด็กหญิงบุษรา  มะหะหมัด     



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9 หน้า ๒๒๙ 

 

 

10 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  อุ่นเรือง ฮอร์โมนถ่ัวเหลือง เหรียญ 

  2. เด็กหญิงชลธิชา  ธรรมสุวรรณ   ทอง  

  3. เด็กหญิงปาณิสรา  สุขสวัสด์ิ     

11 1. เด็กชายอภินันท์  จันทร เจลาตินจากหนังหมู เหรียญเงิน 

  2. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  นาคอุบล     

  3. เด็กหญิงวัชราภรณ ์ กุกู้มาตร     

12 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คุ้มรักษ ์ การเปรียบเทียบชนิดเศษวัสดุ เหรียญทอง 

  2. เด็กหญิงนิรุชา  จันทร์เพชร พืชต่อคุณภาพของมูลไส้เดือน    

  3. เด็กหญิงชุตินันท์  คุ้มรักษ ์     

13 1. เด็กหญิงศรัญญา  ศรีสุจริต สมุนไพรไล่มด เหรียญ 

  2. เด็กหญิงปาวีชนก  นาคสุวรรณ ์    ทอง 

  3. เด็กหญิงมณฑิตา เครือง้าว     

14 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  มาเมตตา น ํามันมะพร้าวสกัดเย็น เหรียญ 

  2. เด็กหญิงวิสสุตา  ช่วยรักษา   ทอง  

  3. เด็กชายนฤเบศ  แก้วแมน     

15 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  ชินราช สารสกัดจากเปลือกผลไม้ต่างๆ เหรียญทอง 

  2. เด็กหญิงชนากานต์  ชูดําดี เคลือบผักผลไม้   

  3. เด็กหญิงศุทธิณี  วิเชียรวงศ ์     

16 1. เด็กหญิงกรรณิการ ์ แข่งขัน เครื่องผ่าลูกตาล เหรียญทอง 

  2. เด็หญิงดุษฎี  ลาละการ     

  3. เด็กหญิงศิริภัสสร  จิตต์สะอาด     

17 1. เด็กหญิงจุลมาศ  จันทระ การศึกษาน ําหมักจากเศษปลา เหรียญทอง 

  2. เด็กหญิงตัสนีม  เหร็นเส็บ     

  3. เด็กหญิงสุรดา  ชิตไทย     

18 1. เด็กชายภูริณัฐ  ไชยสอาด วัสดุผสมปูนซีเมนต์จากเปลือกหอย เหรียญทอง 

  2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ฉิมพาลี     

  3. เด็กชายลัทธพล  ดิลกเกียรติ     

19 1. เด็กชายณัฏฐ์  อนุตรเศรษฐ แผ่นดูดซับไขมัน เหรียญเงิน 

  2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ภาราทอง     



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9 หน้า ๒๓๐ 

 

 

  3. เด็กชายธัญกร  แก้วนิล     

20 1. เด็กชายอนาวิล  เชื อบ่อคา ถังดักไขมัน เหรียญเงิน 

  2. เด็กชายอชิรวิชย์  ครุวรรณ ์     

  3.  เด็กชายยอดมงคล  ชอบพจน์     

21 1. เด็กหญิงชนธิกานต์  ตันซื่อ พลังงานไฟฟ้าจากใบไม้ เหรียญทอง 

  2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา สอนประสม     

  3. เด็กหญิงฟ้าประธาน  หงษ์อินทร์     

22 1. เด็กหญิงจินตนา  ปลอดภัย เอทานอลจากข้าว เหรียญทอง 

  2. เด็กหญิงชนิกานต์  สอนสุทธ์ิ     

  3. เด็กหญิงศรัญญา  มีราช     

 
 ตารางแสดงผลที่ 172 การตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน                
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๕  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙) 
 

โรงเรียน การตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                     

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

สุราษฎร์ธานี   
17 4 1 22 

 
ผลการตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษก วิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๕  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจ านวน 
17 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 77 ระดับเหรียญเงินจ านวน 4 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 18 และระดับ
เหรียญทองแดงจ านวน 1 เหรียญ คิดเป็น ร้อยละ 5 แสดงดังแผนภูมิท่ี ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9 หน้า ๒๓๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ ๑ แสดงผลรางวัลการน าเสนองานวิจัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 
ตารางแสดงผลที่ 173  ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ

ทยาลัย สุราษฎร์ธานี  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 
 

ที่ ชื่อผู้จัดท ำโครงงำน ชื่อโครงงำน ระดับ
รำงวัล 

1 1. นางสาวนลินพร  น้อมเกตุ เขียงอเนกประสงค ์ เหรียญทอง 

  2. นางสาวกัญญารัตน์  ทองสุวรรณ     

  3. นางสาวณัฐณิชา  จันทร์ประดิษฐ ์     

2 1. นางสาวณัฐพร  ช่วยมาก Cleaning wash salt eggs เหรียญทอง 

  2. นางสาวธนภรณ์  เพชรเรียง     

  3. นางสาวอภิชญา  จันทวงศ์     

3 1. นายณัฐนนท์  ตนุภัทรพร การสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย เหรียญทอง 

  2. นางสาวธารนันท์  ถ่ินท่าชนะ เรื่อง Tense   

  3. นางสาววรัญญา  เชาวนะ    

4 1. นางสาวกมลทิพย์  ทองด้วง สมุนไพรช่วยเร่งความเค็มของไข่ เหรียญทอง 

  2. นาสาวเบญจรัตน์  ปานน้อย  เค็ม   

  3. นางสาวธัญญมาส  จรูญรัตนภิญโญ     

5 1. นางสาวพิมพ์ผกา  แพะทอง การสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย เหรียญทอง 

  2. นางสาวรวิสรา  หนูเพ็ง เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล   



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9 หน้า ๒๓๒ 

 

 

  3. นางสาวศุภสุตา  ช่วงสันเทียะ และลอการิทึม   

6 1. นายชนสรณ์  อินทร์นุ่น กากกาแฟเร่งราก เหรียญทอง 

  2. นางสาวกัญญารัตน์  หมวดสุข     

  3. นางสาววิรัลยุพา  รัตน์นราทร     

7 1. นางสาวสุพรรณ ี นกขาว เครื่องสูบน ําพลังงานกล เหรียญทอง 

  2. นางสาวสุวภัทร  จีนไทย โดยใช้คันชัก   

  3. นางสารอนงค์นาฏ  แสงฤกษ์     

8 1. นางสาวนภสร  เสวกรัง ทดสอบการยับยั งเชื อจุลินทรีย์ เหรียญทอง 

  2. นางสาวปกิตตา  พันธ์อุบล จากขิงและเปลือกมะนาว   

  3. นางสาวปนัดดา  นิลสดใส     

9 1. นายปวรุฒม์  ชูนาวา การสร้างเกมทางคณิตศาสตร ์ เหรียญทอง 

  2. นายวิชยา  สินธวาชีวะ โดยใช้โปรแกรม RPG Maker VX   

  3. นางสาวกชกร  เกิดเกลื่อน เรื่อง เลขยกกําลัง   

10 1. นางสาวธัญชนก  จีนกิ ม รูปทรงที่มผีลต่อการ เหรียญทอง 

  2. นางสาวจีราวรรณ  เตะจ๊ะฝั้น ละลายของน ําแข็ง   

  3. นางสาวสุดารัตน์  พัฒน์ชนะ     

11 1. นางสาวฐิติมา  มาลารัตน์ กระดาษทํามือจากกาบกล้วย/ชาน เหรียญทอง 

  2. นางสาวณัฐธิดา  ดําสุวรรณ  อ้อย   

  3. นางสาวนันทยา  เรืองเวช     

12 1. นายศราวุฒิ  สุขมี เครื่องกลั่นไอน ําจากวัสดุเหลือใช ้ เหรียญทอง 

  2. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วทิพย์     

  3. นางสาวภัทราวดี  เลขวิจิตร     

13 1. นายรอซีน  ร่าหมาน หมึกปากกาไวท์บอร์ดจากสารสกัด เหรียญทอง 

  2. นางสาวนีรชา  บรรสาร แทนนิน   

  3. นางสาวสุธาทิพย์  มาทอง     

14 1. นายพชร  ขําสวี น ํายาล้างจานจากน ําส้มตาลโตนด เหรียญเงิน 

  2. นายรัชชานนท์  มีเดช     

  3. นางสามคันธรส  จิตชา     

15 1. นายสธน  ทองสาลี การศึกษาการกระตุ้นการงอกราก เหรียญทอง 

  2. นางสาวพจนวรรณ  อินทร์จันทร์ ของเหรียงจากสารเรง่ในธรรมชาติ   



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9 หน้า ๒๓๓ 

 

 

  3. นางสาวเสาวภัทร  ทองสมุทร     

16 1. นางสาวจินตภา  จารุจารีต ขี ผึ งขัดรองเท้าจาก เหรียญทอง 

  2. นางสาวพัลลภา  ศรีใย ฝักราชพฤกษ ์   

  3. นางสาวศิริตา  กาญจนามัย     

17 1. นางสาวญานิกา  แช่มเพชร ปริมาณของกํามะถันที่มีผล เหรียญทอง 

  2. นางสาวธนาพร  ชุมพรัด ต่อความแข็งแรงของเชือกกาบ   

  3. นางสาวสุขศกานต์  สุขศรีเมือง กล้วย    

18 1. นางสาวธารารัตน์  จันทร์พัฒน์ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูด เหรียญทอง 

  2. นางสาวสริตา  วิชัยดิษฐ ซับสารตะกั่วด้วยผงถ่านกัมมันต์   

  3. นางสาวสุภัชชา  คเชนทร์ภักดี จากทลายปาล์มและขุยมะพร้าว   

19 1. นายสุนิวัฒน์  อินทรมณี Colour dye by beetroot เหรียญทอง 

  2. นางสาวจิราพร  หนูขวัญ     

  3. นางสาวนวรัตน์  เพชรทอง     

  4. นางสาวนันท์นลิน  ไพเมือง     

20 1. นางสาวสิริกานต์  ทองเรือง กระดาษคลอรีนตรวจวัดปฏิกิริยา เหรียญทอง 

  2. นางสาวอนัญญา  หนูแก้ว Chlorination   

  3. นางสาวอาทิตยา  รุ่งแจ้ง     

 
ตารางแสดงผลที่ 174  การตัดสินระดับเหรียญรางวัล  และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย  ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๕  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙) 
 
โรงเรียน การตัดสินระดับเหรียญรางวัล  และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุราษฎร์ธานี 

19 1 - 20 

 
ผลการตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๕  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจ านวน 19 เหรียญ 
คิดเป็นร้อยละ 95 และระดับเหรียญเงินจ านวน 1 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 5 แสดงดังแผนภูมิท่ี ๒ 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9 หน้า ๒๓๔ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ ๒ แสดงผลรางวัลการน าเสนองานวิจัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
ตารางแสดงผลที่ 175  การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการวัด

และการประเมินผล  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 
 

โรงเรียน การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การพัฒนานวัตกรรมการวัดและการประเมินผล   

วัน/เดือน/ป ี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุราษฎร์ธานี 

๑๘-๒๒ มี.ค.๕๙ - 80 143,150 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการวัดและการประเมินผล  โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยการฝึกอบรมการสร้างข้อสอบตามแนว
ทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ในวันท่ี ๑๘-22 มีนาคม พ.ศ. 255๙โดยมีครู
เข้าร่วมกิจกรรมท้ังส้ิน ๘๐ คน  โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวคิดและตัวอย่างข้อสอบของ PISA  
การสร้างแนวข้อสอบตามแนวทางของ PISA  

 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9 หน้า ๒๓๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๘-๙ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการวัดและการ
ประเมินผล 

ตารางสรุปผลท่ี 176  การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคลังข้อสอบ  
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 

 
โรงเรียน ข้อมูลการจัดกิจกรรมการวัดผลประเมินผลและคลังข้อสอบ 

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู จ านวน
ข้อสอบ 

งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุราษฎร์ธานี 

- - 16 211 9,750 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
น าการกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างข้อสอบตามแนวทางการ

ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการ เรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ น ามาฝึกปฏิบัติสร้าง
ข้อสอบเพื่อรวบรวมเป็นสารสนเทศ ส าหรับกลุ่มรายวิชาพื้นฐาน จ านวนรายวิชาละ 30 ข้อ 

 
 
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9 หน้า ๒๓๖ 

 

 

ตารางแสดงผลที่ 177  จ านวนข้อสอบท่ีพัฒนาเข้าสู่คลังข้อสอบ  กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี  (ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ) 
 

โรงเรียน จ านวนข้อสอบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธาน ี
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ฯ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุราษฎร์ธานี 

107 9 2 31 104 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 ประสานรวบรวมเป็นข้อมูลสารสนเทศในรายวิชาพื้นฐาน  แต่ไม่สามารถบรรจุลงโปรแกรมได้
เนื่องจากโปรแกรมไม่อัพเดท  

ตารางแสดงผลที่  178  การจัดค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัย   ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ )  
 

โรงเรียน ผลการจัดกิจกรรมค่ายทักษะวิชาการครั้งท่ี  1 
วัน /เดือน /ปี จ านวนนักเรียน จ านวนครู งบประประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
สุราษฎร์ธานี   

21 – 23 ก.ค. 
2559 

135 ๘ 316,950 

กิจกรรมทีด าเนินการ 

กิจกรรมค่ายโครงการค่ายเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ได้รับความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการจัดกิจกรรมเป็นฐานส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ซึ่งประกอบด้วย 
กิจกรรมกลุ่มย่อย จ านวน ๕ กลุ่มย่อย ได้แก่ ๑) กิจกรรมกลุ่มย่อย STEM ได้แก่ เซลล์เคมีไฟฟ้า คล่ืน
เสียง แรงพยุง แรงลอยตัว ๒) กิจกรรมกลุ่มย่อย เมนูโปรดของปลา ๓) กิจกรรมกลุ่มย่อย แยกสีแยก
สารธรรมชาติ ๔) กิจกรรมกลุ่มย่อย   การตกผลึก และ ๕) กิจกรรมกลุ่มย่อย นันทนาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9 หน้า ๒๓๗ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑๐-๑๓ กิจกรรมค่ายโครงการค่ายเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 

ตารางแสดงผลที่  179  การจัดค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัย   ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙)  

โรงเรียน ผลการจัดกิจกรรมค่ายทักษะวิชาการครั้งท่ี  2 
วัน /เดือน /ปี จ านวน

นักเรียน 
จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุราษฎร์ธานี 

2 - 3 ส.ค. 
2559 

135 ๖ 208,200 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการณ์ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สุราษฎร์ธานี กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ กิจกรรม STEM กิจกรรมการทดลองการ
หาปริมาณวิตามินซี กิจกรรมการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการสังเคราะห์แสง กิจกรรมการวิเคราะห์หา
ปริมาณแร่ธาตุในดิน น้ า  

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๔-๑๕ กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9 หน้า ๒๓๘ 

 

 

 
ตารางแสดงผลที่ 180  การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย             

สุราษฎร์ธานี   (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ )  
 

โรงเรียน การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์        
วัน /เดือน /ปี จ านวนนักเรียน จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุราษฎร์ธานี 

9-10 ส.ค. 
2559 

135 ๖ 167,400 

 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ จัดขึ้น ณ  แก่งหนานมดแดง 
อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับท้ังเนื้อหาความรู้พร้อมด้วยความสนุกสนาน ได้แก่ สร้างสรรค์คณิตศาสตร์
ด้วยส่ือและเกม เกมคณิตคิดเร็ว  จริยคณิต-นันทนาการ 

 

        

 

 

รูปที่ ๑๖-๑๗ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 

ตารางแสดงผลที่ 181   การจัดกิจกรรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยี  
ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 
 

โรงเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยี   
วัน /เดือน /ปี จ านวนส่ือการ

สอน 
จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุราษฎร์ธานี 

- ๘๐ ๘๐ 150,000 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  จัดซื้อหาส่ือส่ือการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยีในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9 หน้า ๒๓๙ 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงผลที่ ๑82  ค่ายคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ของโรงเรียนกาญจนา
ภิเษก  วิทยาลัย สุราษฎร์ธานี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ) 

 
โรงเรียน 

การจัดกิจกรรมค่ายค่ายคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ   
วัน /เดือน /ปี จ านวน

นักเรียน 
จ านวนครู งบประประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุราษฎร์ธานี 

๘ – ๑๒  ส.ค.
๕๙ 

40 1๐ 106,000 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ   
นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุราษฎร์ธานี  ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ เข้าร่วม

การบวชบรรพชาเป็นสามเณร จํานวน ๕๐ รูป ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   

 

รูปที่ ๑๘-๑๙ กิจกรรมบรรพชา สามเณรเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถฯ    

 
 
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9 หน้า ๒๔๐ 
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ตารางแสดงผลท่ี 183  การทดสอบระดับชาติ (คะแนน  O-net  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓)  
(ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ ) ปี 2559 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี   
   

วิชา การทดสอบระดับชาติ(คะแนน  O-net  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

ค่าเฉลี่ย คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

ค่าเฉลี่ย 

วิทยาศาสตร์ 88.00 18.00 56.38 62.00 24.00 40.23 
คณิตศาสตร์ 82.40 19.20 47.33 72.50 10.00 34.39 
ภาษาไทย 65.00 26.00 50.91 81.50 32.50 61.49 
ภาษาอังกฤษ 66.00 10.00 34.20 71.00 11.00 26.32 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

76.00 26.00 58.35 68.00 32.00 46.35 

รวม 377.40 99.20 247.17 355.00 109.50 208.78 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ ๓ ผลการทดสอบระดับชาติ (คะแนน  O-NET  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖)  

(ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ ) 
 

ระดับมธัยมศึกษาปีที ่3 ระดับมธัยมศึกษาปีที ่6 

ผลการทดสอบระดับชาต ิ



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9 หน้า ๒๔๑ 
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คะแนนเฉลีย่

ตารางแสดงผลที่ 184   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรายวิชาพื้นฐาน  ๕   วิชาหลัก  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-6  ปีการศึกษา  ๒๕๕9 กลุ่มนักเรียนห้องส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี   
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
จ านวน
นักเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรายวิชาพื้นฐาน    (เกรดเฉล่ีย ) 
คะแนน
เฉล่ีย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

สังคม
ศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 66 3.30 3.55 3.51 3.51 3.29 3.43 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 64 2.99 2.63 3.55 2.88 3.09 3.03 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 79 3.48 3.21 3.25 3.63 3.65 3.44 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 69 3.02 3.10 3.19 3.18 3.82 3.26 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 61 3.19 3.29 3.76 3.66 3.91 3.56 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 66 3.17 3.22 3.70 2.45 3.89 3.29 

โดยภาพรวม 405 3.19 3.17 3.49 3.22 3.61 3.34 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรายวิชาพื้นฐาน  (เกรดเฉลี่ย) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ ๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรายวิชาพื้นฐาน  (เกรดเฉล่ีย) 

 
 

             ระดับช้ัน 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9 หน้า ๒๔๒ 

 

 

ตารางแสดงผลที่ ๑85  การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ปีการศึกษา  ๒๕๕9  

 

ประเภท 

การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี  3 

แผนการเรียน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

แผนการเรียนอื่น ๆ 

1.ศึกษาต่อ 
1.1. เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนเดิม 

36 - 

1.2 เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนอื่นในจังหวัดเดิม 11 - 
1.3 เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนอื่นในต่างจังหวัด 6 - 
1.4 เรียนต่อ ม. 4 โรงเรียนอื่นใน กทม. 1 - 
1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล - - 
1.6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน - - 
1.7 สถาบันอื่น ๆ  - 

รวมศึกษาต่อ 54 
2. ไม่ศึกษาต่อ - - 
3. ประกอบอาชีพ - - 
 

ตารางแสดงผลที่ ๑86 การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗9 
 

โรงเรียน 
การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  ๒๕๕9 
 แพทยศาสตร์ 

ทันตแพทยศาสตร์ 
เภสัชศาสตร์ 
สัตวแพทยศาสตร ์
พยาบาลศาสตร ์
สาธารณสุข
ศาสตร ์
เทคนิคการแพทย ์
สหเวชศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์
วิทยาศาสตร์การ
กีฬา 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิศวกรรมศาสตร ์ สถาปัตยกร
รมศาสตร ์

เกษตรศาสตร ์
ทรัพยากรธรร
มชาต ิ
อุตสาหกรรม
เกษตร 
เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีการ
เกษตร 

บริหาร 
พาณิชยศาส
ตร์ การ
บัญชี การ
ท่องเที่ยว
และโรงแรม 
และ
เศรษฐศาส
ตร ์

ครุศาสตร/์
ศึกษาศาสต
ร์ 

ศิลปกรรม  
ดุริยางคศิลป์ 
วิจิตรศิลป์ 
ศิลปะประยุกต์ 
ดุริยางคศิลป์
และนาฏยศิลป์
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

อ่ืน ๆ  

โรงเรียน 
กาญจนาภิเษก  

วิทยาลัย 
สุราษฏร์ธานี 

22 11 8 - 10 2 10 3 - 

รวม  

 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    ปีงบประมาณ ๒๕๕9 หน้า ๒๔๓ 
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อ่ืนๆ

ผลการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  พบว่า นักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
กลุ่มแพทย์ศาสตร์ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 กลุ่มวิทยาศาสตร์ จ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.67 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12 กลุ่มเกษตรศาสตร์ 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 กลุ่มพาณิชยศาสตร์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 
กลุ่มครุศาสตร์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55  

การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๕ ผลการศึกษาต่อของนักเรียนห้องส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙



 

 


