
รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕59  หน้า ๒๖๙ 

 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสริิราชสมบตัิครบ ๕๐ ป ีจังหวัดสกลนคร” 
 

 
 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร” 
สถานที่ต้ัง ต้ังท่ีเลขท่ี ๓๕๖ หมู่ ๓ ต าบลพังขว้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ห่างจาก 

ศูนย์ราชการ  จังหวัดสกลนคร 
 พื้นที ่ ๕๐  ไร่  - ตารางวา 

โทรศัพท์  ๐-๔๒๗๕-๖๐๐๕    
โทรสาร   ๐-๔๒๗๕-๖๐๐๖   
ชื่อ Website  http://www.cpsn.ac.th  
สังกัด   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
อักษรย่อ   ฉ.ภ. 
ปรัชญา   ปญฺญา นตฺถิ อฌายโต (ปัญญาไม่เกิดแก่ผู้ไม่พินิจ) 
คติพจน์   รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ 
สีประจ าโรงเรียน เหลืองทอง-น้ าเงิน 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ราชพฤกษ์ (คูน) 
เอกลักษณ์    นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี  
อัตลักษณ์    เทิดทูนสถาบัน กตัญญู บุคลิกภาพดี มีวินัย ให้เกียรติ 
 

ตราประจ าโรงเรียน    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cpsn.ac.th/


รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕59  หน้า ๒๗๐ 

 

ผลการด าเนนิงาน ปงีบประมาณ 2559 
 
 
 

 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ได้ด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อย คณะกรรมการบริหารงาน

โครงการจึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ตารางแสดงผลท่ี  205  การจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘) ครั้งท่ี ๑ 

โรงเรียน 
การจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี ๑ 
วัน /เดือน /ปี จ านวนนักเรียน จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร  ๖-๘ 
เมษายน ๒๕๕๙ 

- ๑๐ ๒๓,๒๒๐ 

  - ๑๐ ๒๓,๒๒๐ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์และท าความเข้าใจถึงลักษณะความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 ๒.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ก าหนดคุณลักษณะความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนใน
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยร่วมกัน 

๓.  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าอุดมการณ์และเป้าหมาย หลักสูตรสถานศึกษา  ร่วมกันเพื่อใช้พัฒนาความเป็น
เลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

๔.  จัดท าหลักสูตรส าหรับพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ตามอุดมการณ์และเป้าหมายของหลักสูตร 

๕. ส่งเสริมการน าหลักสูตรไปใช้  โดยการประชุมช้ีแจง  ท าความเข้าใจครูผู้สอนทุกท่าน  ก ากับ  นิเทศติดตาม
อย่างต่อเนื่อง 

๖.  ประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้  ท าวิจัยและน าผลการวิจัยหลักสูตรมาอภิปรายร่วมกันให้เป็นไปตาม
อุดมการณ์และเป้าหมายของหลักสูตร 

๗.  ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕59  หน้า ๒๗๑ 

 

       

   
 

ตารางแสดงผลท่ี 206   การจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร)  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ) ครั้งท่ี ๒ 

 
 ผลการจัดกิจกรรมค่ายทักษะวิชาการครั้งท่ี  ๒ 

วัน /เดือน /ปี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ๑๘-๑๙ 
กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 

- ๑๐ ๔๗,๖๐๐ 

รวม  - ๑๐ ๔๗,๖๐๐ 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์และท าความเข้าใจถึงลักษณะความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕59  หน้า ๒๗๒ 

 

 ๒.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ก าหนดคุณลักษณะความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยร่วมกัน 

๓.  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าอุดมการณ์และเป้าหมาย หลักสูตรสถานศึกษา  ร่วมกันเพื่อใช้พัฒนาความเป็น
เลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

๔.  จัดท าหลักสูตรส าหรับพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ตามอุดมการณ์และเป้าหมายของหลักสูตร 

๕. ส่งเสริมการน าหลักสูตรไปใช้  โดยการประชุมช้ีแจง  ท าความเข้าใจครูผู้สอนทุกท่าน  ก ากับ  นิเทศติดตาม
อย่างต่อเนื่อง 

๖.  ประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้  ท าวิจัยและน าผลการวิจัยหลักสูตรมาอภิปรายร่วมกันให้เป็นไปตาม
อุดมการณ์และเป้าหมายของหลักสูตร 

๗.  ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
ตารางแสดงผลท่ี 207  การจัดกิจกรรมอบรมการท าวิจัย  ครูและนักเรียน ครั้งท่ี ๑  โรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติฯ สกลนคร (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ) 
 

โรงเรียน 
ผลการจัดกิจกรรมอบรมการท าวิจัย  ครูและนักเรียน คร้ังที่ ๑   

วัน/เดือน/ป ี
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู 
งบประมาณ 

(บาท) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ๙-๑๐ 

กรกฎาคม
๒๕๕๙ 

๕๓ ๑๐ ๔๙,๒๔๐ 

รวม  ๕๓ ๑๐ ๔๙,๒๔๐ 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕59  หน้า ๒๗๓ 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการจัดการ

ความรู้ ครั้งท่ี ๑ ส าหรับนักเรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) นักเรียนลงมือปฏิบัติการพัฒนาผลงานนวัตกรรมโดยการตั้งประเด็นค าถาม สมมุติฐานอย่างมีเหตุผล การ

สืบค้นความรู้ จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ น ามาสรุปองค์ความรู้ อย่างมีล าดับขั้นตอน มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ เลือกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

 

                   
 

                    
                

ตารางแสดงผลท่ี 208  การจัดกิจกรรมติดตามผลการพัฒนากระบวนการวิจัยนักเรียน ครั้งท่ี ๒ โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ) 

 

โรงเรียน 

ผลการจัดกิจกรรมติดตามผลการพัฒนากระบวนการวิจัย  
นักเรียน คร้ังที่ ๒ 

วัน/เดือน/ป ี
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร   ๖-๗ ส.ค. ๕๙ ๕๓ ๑๐ ๔๓,๖๔๐ 

รวม  ๕๓ ๑๐ ๔๓,๖๔๐ 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕59  หน้า ๒๗๔ 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการจัดการ

ความรู้ ครั้งท่ี ๒ ส าหรับนักเรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) นักเรียนลงมือปฏิบัติการพัฒนาผลงานนวัตกรรม จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน สรุปและอภิปรายผล 

ข้อเสนอแนะ สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ มีการอภิปรายผล เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้อย่าง
สมเหตุสมผล น าองค์ความรู้ท่ีได้ น าเสนอวิธีการคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ พร้อมน าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าสู่สาธารณชนผ่านส่ือท่ีหลากหลายอย่างเหมาะสม เขียนรายงานทางวิชาการ 

3) นักเรียนน าเสนอผลงานวิจัยต่อวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 
 

           
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕59  หน้า ๒๗๕ 

 

ตารางแสดงผลท่ี 209  การเข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา   ครั้งท่ี  ๕ 
 

 
โรงเรียน 

การจัดกิจกรรมน าเสนองานวิจัยและวิพากษ์วิจัย  ครูและนักเรียน 
คร้ังที่ ๔ 

วัน /เดือน /ป ี จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู งบประประมาณ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ๒๖-๒๘ 
สิงหาคม 
๒๕๕๙ 

๕๓ ๑๐ ๑๘๘,๒๔๐ 

  ๕๓ ๑๐ ๑๘๘,๒๔๐ 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1) ด าเนินการจัดเวทีวิพากย์ผลงานนวัตกรรม /วิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดย oral individual presentation / 
oral panel presentation 

2) จัดนิทรรศการน าเสนผลงานการพัฒนานวัตกรรมการวิจัย และการจัดการความรู้ ร่วมกันกลุ่มกาญจนา 
ภิเษกวิทยาลัย เพื่อการถ่ายโอนองค์ความรู้จาการศึกษา ค้นคว้าและข้อค้นพบ 

3) น าความรู้จากการศึกษาค้นคว้าไปประยุกต์กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 
4) พัฒนาสู่การเขียนรายงานทางวิชาการ รวบรวมบทคัดย่อเพื่อจัดท าวารสารเพื่อการวิจัย ต่อไป 

 

     



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕59  หน้า ๒๗๖ 

 

      

ตารางแสดงผลท่ี 210  ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร  
(ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ) 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อนวัตกรรมและงานวิจัย ชื่อผู้จัดท า 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

๑ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจตามแนวการสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสารของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

นางรัตนา   วรรณขาว ภาษาต่างประเทศ 

 

 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕59  หน้า ๒๗๗ 

 

                             
 
ตารางแสดงผลท่ี 211  ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย นักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร   ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ) 
ท่ี ชื่อ หัวข้อวิจัย ระดับรางวัล 
๑ เด็กชายสุภาวัฒน์  อุปชาใต้ การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการท าสบู่เหลวจากนมโค เหรียญทอง 
๒ เด็กชายอนิรุต  ทุ่มโม่ง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการท าสบู่เหลวจากนมโค เหรียญทอง 
๓ เด็กหญิงนิรัชพร  ธรรมทอน การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการท าสบู่เหลวจากนมโค เหรียญทอง 
๔ เด็กชายพงศธร  สุขศรี การชะลอความเหี่ยวของดอกเบญจมาศด้วยพืชสมุนไพร เหรียญทอง 
๕ เด็กชายเพชรากร  อักษาสอน การชะลอความเหี่ยวของดอกเบญจมาศด้วยพืชสมุนไพร เหรียญทอง 
๖ เด็กหญิงอรอนงค์ บุญเรือง การชะลอความเหี่ยวของดอกเบญจมาศด้วยพืชสมุนไพร เหรียญทอง 
๗ เด็กหญิงนฤมล  ลีค างาม เกมส์จอมยุทธพหุนาม เหรียญเงิน 
๘ เด็กหญิงผกามาศ  กระแสโสม เกมส์จอมยุทธพหุนาม เหรียญเงิน 
๙ เด็กหญิงจารุณี  อยู่สูงเนิน เกมส์จอมยุทธพหุนาม เหรียญเงิน 

๑๐ เด็กชายครรชิต  คติยะจันทร์ โดมิโนหรรษา จับคู่สมการ เหรียญเงิน 
๑๑ เด็กชายธิเบต  ภูข า โดมิโนหรรษา จับคู่สมการ เหรียญเงิน 
๑๒ เด็กหญิงแพรพลอย สุวรรณชยรบ โดมิโนหรรษา จับคู่สมการ เหรียญเงิน 
๑๓ เด็กหญิงศตพร วารีพัฒน ์ ตัดต่อ พิสูจน์สามเหล่ียม เหรียญเงิน 
๑๔ เด็กหญิงกรรณิการ์ ผาอินทร์ ตัดต่อ พิสูจน์สามเหล่ียม เหรียญเงิน 
๑๕ เด็กหญิงชาดา  คลังเจริญ ตัดต่อ พิสูจน์สามเหล่ียม เหรียญเงิน 
๑๖ เด็กหญิงศศิพร หงษ์สิงห์ การศึกษาประสิทธิภาพ เครื่องดักยุงแบบประหยัด เหรียญเงิน 
๑๗ เด็กหญิงปาณิสรา บริบูรณ์ การศึกษาประสิทธิภาพ เครื่องดักยุงแบบประหยัด เหรียญเงิน 
๑๘ เด็กหญิงจิตรตรา  ทองอันตัง การศึกษาประสิทธิภาพ เครื่องดักยุงแบบประหยัด เหรียญเงิน 
๑๙ เด็กหญิงสุพัตรา  วงค์สงคราม การท าครีมรักษาเครื่องหนังจากนมโคกล่ินมะกรูด  เหรียญทองแดง 
๒๐ เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทะเขตต์ การท าครีมรักษาเครื่องหนังจากนมโคกล่ินมะกรูด  เหรียญทองแดง 
๒๑ เด็กหญิงชลลดา  ผงสินสุข การท าครีมรักษาเครื่องหนังจากนมโคกล่ินมะกรูด เหรียญทองแดง 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕59  หน้า ๒๗๘ 

 

ตารางแสดงผลท่ี  212  การตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย  ครั้งท่ี  ๕  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘) 
 

โรงเรียน 
การตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                     
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร  ๒ ๓ ๑ ๗ 
 
ผลการตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                    

ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย          
ครั้งท่ี  ๕  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจ านวน ๒ เหรียญ คิดเป็นร้อยละ ๒๙ ระดับเหรียญ
เงินจ านวน ๓ เหรียญ คิดเป็นร้อยละ ๕๗ และระดับเหรียญทองแดงจ านวน ๑ เหรียญ คิดเป็น ร้อยละ ๑๔  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕59  หน้า ๒๗๙ 

 

ตารางแสดงผลท่ี 213  ผลงานนวัตกรรมและงานวิจัย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ) 

ท่ี ชื่อ หัวข้อวิจัย ระดับรางวัล 
๑ นางสาวขวัญประภา ภูจอมจิตร ทฤษฎีกราฟช่วยคิดพิชิตเส้นทางที่สั้นที่สุดในการท่องเท่ียว

จังหวัดสกลนคร 
เหรียญทอง 

๒ นางสาวนันทิมา วีระพัง ทฤษฎีกราฟช่วยคิดพิชิตเส้นทางที่สั้นที่สุดในการท่องเท่ียว
จังหวัดสกลนคร 

เหรียญทอง 

๓ นางสาวปาริชาติ  พรมจันทา ทฤษฎีกราฟช่วยคิดพิชิตเส้นทางที่สั้นที่สุดในการท่องเท่ียว
จังหวัดสกลนคร 

เหรียญทอง 

๔ นายสถาพร  โสภาพงศ์ ทฤษฎีกราฟช่วยคิดพิชิตเส้นทางที่สั้นที่สุดในการท่องเท่ียว
จังหวัดสกลนคร 

เหรียญทอง 

๕ นางสาววรุณยุภา  กงรีมา 
 

พี่น้องทักทายเช่ือมส้นสัมพันธ์ เหรียญทอง 
๖ นางสาวจันทร์เพ็ญ โกเมน พี่น้องทักทายเช่ือมส้นสัมพันธ์ เหรียญทอง 
๗ นางสาวสิรินดา  ขันสัมฤทธิ์ พี่น้องทักทายเช่ือมส้นสัมพันธ์ เหรียญทอง 
๘ นางสาวหทัยรัตน์  ไชยต้นเทือก พี่น้องทักทายเช่ือมส้นสัมพันธ์ เหรียญทอง 
๙ นางสาวสุนิตา  บัวทะราช ล าดับเลขคณิต พิชิตเกม เหรียญทอง 

๑๐ นายศรัญยู  ยางธิสาร ล าดับเลขคณิต พิชิตเกม เหรียญทอง 
๑๑ นางสาวสุรัสดา  สามารถ ล าดับเลขคณิต พิชิตเกม เหรียญทอง 
๑๒ นายชัยยาพร  ผ่านเมือง การศึกษาปฏิกริิยาการหมักน้ านมโคด้วยวัสดุจากธรรมชาติ เหรียญทอง 
๑๓ นายเอกพันธ์  บาลวงษา การศึกษาปฏิกริิยาการหมักน้ านมโคด้วยวัสดุจากธรรมชาติ เหรียญทอง 
๑๔ นายณคเรศ  โพธิปัดชา การศึกษาปฏิกริิยาการหมักน้ านมโคด้วยวัสดุจากธรรมชาติ เหรียญทอง 
๑๕ นางสาวเดือน  อุ่นพิมพ์ การศึกษาคุณภาพน้ านมโคด้วยเปลือกไม้ เหรียญทอง 
๑๖ นางสาวเสาวนีย์  นาลาผาย การศึกษาปฏิกริิยาการหมักน้ านมโคด้วยวัสดุจากธรรมชาติ เหรียญทอง 
๑๗ นางสาวสุชานาถ  ศรีโลเจียว การศึกษาปฏิกริิยาการหมักน้ านมโคด้วยวัสดุจากธรรมชาติ เหรียญทอง 
๑๘ นางสาวอินธิรา  อรรคแสง การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องให้อาหารโคนมระบบน้ าหยด เหรียญทอง 
๑๙ นายพรพิพฒัน ์ สาระชาติ การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องให้อาหารโคนมระบบน้ าหยด เหรียญทอง 
๒๐ นางสาวกฤษณา  นามสะเนตร การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องให้อาหารโคนมระบบน้ าหยด เหรียญทอง 
๒๑ นายพลัฏฐ์  กัณณ์เศรษฐ์ การศึกษาการเปลี่ยนสีย้อมครามด้วย กรด-เบส จากธรรมชาติ เหรียญทองแดง 
๒๒ นางสาวปรางวรินทร์  เพิ่มผล การศึกษาการเปลี่ยนสีย้อมครามด้วย กรด-เบส จากธรรมชาติ เหรียญทองแดง 
๒๓ นางสาวปิยะนันท์  ชาวคนดง การศึกษาการเปลี่ยนสีย้อมครามด้วย กรด-เบส จากธรรมชาติ เหรียญทองแดง 

 
 
 
 
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕59  หน้า ๒๘๐ 

 

ตารางแสดงผลท่ี 214   การตัดสินระดับเหรียญรางวัล  และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย    ท่ีเข้าร่วมในงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย  ครั้งท่ี  ๕  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘) 
 

โรงเรียน 
การตัดสินระดับเหรียญรางวัล  และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน         

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ๖ 
 

- ๑ ๗ 

 
ผลการตัดสินระดับเหรียญรางวัล และจ านวนผลงานวิจัยนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเข้าร่วมในงาน

แสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๕  
(ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจ านวน ๖ เหรียญ คิดเป็นร้อยละ ๘๖ และระดับเหรียญทองแดง
จ านวน ๑ เหรียญ  คิดเป็น ร้อยละ ๑๔  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕59  หน้า ๒๘๑ 

 

ตารางแสดงผลท่ี 215   การจัดค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัย  (การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์)   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ )  
 

โรงเรียน 
ผลการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

วัน /เดือน /ป ี จ านวนนักเรียน จ านวนครู งบประประมาณ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ๓๐-๓๑ กรกฎาคม 

๒๕๕๙ 
๙๘ ๑๐ ๖๓,๗๖๐๐ 

  ๙๘ ๑๐ ๖๓,๗๖๐๐ 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยรูปแบบกิจกรรมแบบเรียนรู้ และ
สันทนาการ กิจกรรม   ประกอบด้วย ฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฐานท่ี ๑. การช่ัง การตวง การวัด เลข
นัยส าคัญ ๒. แบบรูปคณิตศาสตร์ ๓. การคิดและการตัดสินใจ  ฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๑.ไฟฟ้าเคมี      
๒.การใช้มาตรวัดทางไฟฟ้าและวงจรความต้านทาน ๓.การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน ๔. การใช้  
กล้องจุลทรรศน์” 
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ปีงบประมาณ ๒๕59  หน้า ๒๘๒ 

 

ตารางแสดงผลท่ี 216  การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษ เพื่อพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร  (ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ) 
 

โรงเรียน 
การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน  

วัน /เดือน /ปี จ านวนนักเรียน จ านวนครู งบประมาณ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ๒๘ พฤษภาคม 

– ๓กรกฎาคม
๒๕๕๙ 

๙๘ - ๒๕๑,๘๒๐ 

รวม  ๙๘ - ๒๕๑,๘๒๐ 
กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

1) ประชุมคณะท างานห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2) จัดท าแนวทางการพัฒนาอัจฉริยะภาพนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  และตอนปลาย  พิจารณา

รายวิชาท่ีสอนเสริม 
3) จัดท าโครงการและเสนอโครงการสอนเสริมพิเศษ  เพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพความเป็นเลิศทางด้าน

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  เพื่อด าเนินการต่อไป 
4) จัดท าตารางการสอนเสริมพิเศษ  เพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ 
5) ติดต่อวิทยากร และท าหนังสือเรียนเชิญ 
6) จัดท าตารางเนื้อหาวิชามอบแก่วิทยากร 
7) ด าเนินการสอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์   และคณิตศาสตร์ในรับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  วิชาฟิสิกส์  เคมี 

และคณิตศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

          
 

 
 
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕59  หน้า ๒๘๓ 

 

ตารางแสดงผลท่ี  217  อบรมครู ผู้บริหารในการพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดการเรียนการสอน/
การบริหาร ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษท่ี ๒๑ ณ 
โรงแรม ชะอ า เพชรบุรี ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

 
 

       
 
 

 

  
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕59  หน้า ๒๘๔ 

 

ตารางแสดงผลท่ี 218  ค่ายคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร  
(ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ) 
 

โรงเรียน 
ผลการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ   

วัน /เดือน /ปี จ านวนนักเรียน จ านวนครู งบประประมาณ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ๑๗-๒๑ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
๓๒ ๔ ๑๓๗,๐๔๐ 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ  นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ เข้าร่วมการ

บวชบรรพชาเป็นสามเณร จ านวน ๔๐ รูป ร่วมกบักลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   

   

      

 
 
 
 
 
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕59  หน้า ๒๘๕ 

 

ตารางแสดงผลที่ 219  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สืบสานงานพระราชด าริ  ของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ) 
 

โรงเรียน 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สืบสานงานราชด าริ  

วัน /เดือน /ปี จ านวนนักเรียน จ านวนครู งบประประมาณ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ๒๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๓๐ ๑๐ ๓๔,๘๔๐ 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร จ านวน ๑๐ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ต. นาใน  อ. โพนสวรรค์  จ. นครพนม ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนีจ้ านวน ๒ 
ห้องเรียน คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน ๑๐ คน และนักเรียนช้ันประถมปีท่ี จ านวน ๑๐ คน  ในวันศุกร์   
ท่ี ๒๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙  จากการท ากิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในด้านต่างๆ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก  
 

          
 

         
 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕59  หน้า ๒๘๖ 

 

ตารางแสดงผลที่ 220  จัดกิจกรรมการจัดหา ซ่อมบ ารุง ส่ือการเรียนการสอน ส่ือเทคโนโลยี   
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สืบสานงานพระราชด าริ  ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร   
(ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ) 
 

โรงเรียน 
การจัดกิจกรรมการจัดหา ซ่อมบ ารุง ส่ือการเรียนการสอน  

ส่ือเทคโนโลยี   
วัน /เดือน /ปี จ านวนส่ือการสอน จ านวนครู งบประมาณ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร  ๒๒ - ๘๔,๐๐๐ 
รวม  ๒๒ - ๘๔,๐๐๐ 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  จัดหา ซ่อมบ ารุง หาส่ือส่ือการเรียนการสอนและส่ือเทคโนโลยีในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี 

ตารางแสดงผลท่ี  221  การใช้งบในการด าเนินโครงยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย                         
(ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ) 

 
 งบประมาณที่ใช้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
รายจ่าย ๕๕,๒๐๐ 

 
๗๐,๘๒๐ - 

 
๓๐๒,๕๒๐ ๓๑๕,๕๘๐ ๘๔,๐๐๐ 

 
- ๑๗๑,๘๘

๐ 
 รวมงบแต่กลยุทธ์ ๕๕,๒๐๐ 

 
๗๐,๘๒๐ - 

 
๓๐๒,๕๒๐ ๓๑๕,๕๘๐ ๘๔,๐๐๐ 

 
- 

 
๑๗๑,๘๘๐ 

 
รวมทุกกลยุทธ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐  

 
การใช้งบประมาณ กลยุทธ์ที่   ๑  ส่งเสริม และพัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียน และการบริหารงานกลุ่ม

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  แบบความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ใช้งบประมาณ  ๕๕,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ  
๕.๕๒ กลยุทธ์ท่ี   ๒ พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ใช้งบประมาณ  
๗๐,๘๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ  ๗.๐๘ กลยุทธ์ที่   ๓  ปรับการเรียนเปล่ียนการสอนของครู โดยการพัฒนาครูให้มีทักษะ
และเทคนิคการสอน และการวัดประเมินผลแบบมืออาชีพ ใช้งบประมาณ  -  บาท คิดเป็นร้อยละ  - (ใช้งบประมาณ
ร่วมกับกลยุทธ์ที่ ๑)กลยุทธ์ที่   ๔  ส่งเสริมงานวิจัยครูและใช้งานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน รวมถึงการส่งเสริม
นักเรียนด้วยกระบวนการคิด  การท างาน  การแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการท าวิจัย ใช้งบประมาณ  ๓๐๒,๕๒๐  บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๕   กลยุทธ์ท่ี   ๕  ส่งเสริมค่ายทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษา และ
เทคโนโลยี  ใช้งบประมาณ  ๓๑๕,๕๘๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๑.๕๖  กลยุทธ์ท่ี   ๖  ส่งเสริมส่ือการเรียนรู้  และการ
น าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผู้เรียน  ใช้งบประมาณ  ๕๗,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ  ๘.๔๐ กลยุทธ์ท่ี   ๗  ส่งเสริมการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม และท างานเป็นทีม  ใช้งบประมาณ  -  บาท คิดเป็นร้อยละ  - (ใช้งบประมาณร่วมกับกลยุทธ์ท่ี 



รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ปีงบประมาณ ๒๕59  หน้า ๒๘๗ 

 

๑) กลยุทธ์ที่   ๘  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   การท างานเป็นทีม  และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ของนักเรียน  
ใช้งบประมาณ  ๑๗๑,๘๘๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๙  

 

 


