
กิจกรรม การพัฒนาหลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศ ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
โครงการยกระดับและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ประจําปงบประมาณ 2559 

 
 
 
1.  โครงการ   โครงการยกระดบัและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร   
2.  กิจกรรม   1)  การพัฒนาหลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศ ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
3.  แผนงาน    กลุมบริหารวิชาการ 
4.  สนองกลยุทธ สพฐ. 
 ยุทธศาสตรที ่1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท 
 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุน การจัดการศึกษา 
5.  สนองกลยุทธ ร.ร.    

ยุทธวิธีที่ 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ยุทธวิธีที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 
ยุทธวิธีที่ 4  การพัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานสากล  

6.  สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
     ()  ดานคุณภาพผูเรียน                                           ()  ดานการจัดการศึกษา 
    ()  ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู                (    )  ดานอัตลักษณของสถานศึกษา                
     (   )  ดานมาตรการสงเสริม 
          มาตรฐานที่ ;  
 มาตรฐานที่ 1, 3, 4, 5, 6, 9 และ 10  
7.  ลักษณะโครงการ    (    )  โครงการใหม            ()  โครงการตอเนื่อง  
8.  ผูรับผิดชอบโครงการ         กลุมบริหารงานวิชาการ 
9.  ระยะเวลาดําเนินงาน   ปงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 
______________________________________________________________________________________ 
หลักการเหตุผล    
                    การพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชเปนแนวทางในการเปลี่ยนแปลงตัวผูเรียนใหเปนไปตาม
เปาหมายหลักสูตร โดยทั่วไปหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นมานั้นเหมาะกับการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนตามเกณฑปกติ  แตในกลุมนักเรียนเหลานั้นมักมีเด็กที่มีความสามารถพิเศษแทรกอยูในกลุมปกติ  และ
หลักสูตรดังกลาวมักจะกอใหเกิดปญหากับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ใหนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ลมเหลว
ไมอยากเรียนในระบบ  การพัฒนาหลักสูตรที่เนนกลุมนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ  หรือมีความเปนเลิศทางดาน
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร จึงมีความจําเปนอยางยิ่งกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อตอบสนองความ
แตกตางและเปนการพัฒนานักเรียนใหไดมีโอกาสในการเรียนเต็มตามศักยภาพ ประกอบสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่จะยกระดับกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยใหกาวสูความเปนเลิศทางดาน



วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  จึงไดกําหนดกลยุทธ  ดานการพัฒนาหลักสูตรสําหรับหองเรียนสงเสริมความเปนเลิศ
ดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร  สําหรับพัฒนานักเรียนที่มีความเปนเลิศ เพื่อเรียนตอไป 
 
วัตถุประสงค    
           1)  เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ หลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
 2)  เพื่อการพัฒนาคร ูกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีออกแบบและพัฒนา ใหสอดคลองกับหลักสูตรสงเสริมความ
เปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ และคอมพิวเตอร ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
           3)  เพื่อพัฒนาครูใหมีความสามารถในการวัดผล ประเมินผล ที่เปนมาตรฐานตามหลักสูตรสงเสริมความเปน
เลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
           4)  เพื่อการกํากับติดตาม ประเมินผลการใชหลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร 
 
เปาหมาย   
 เปาหมายเชิงปริมาณ  

1. ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม )  จํานวน  121 คน       
2. นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม )  จํานวน 270 คน  ไดรับการพัฒนาสงเสริมอยางเต็มศักยภาพ
ตามหลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร กลุมโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

          เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. หลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   และ

ตอนปลาย  สําหรับหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2. การบริหารจัดการหลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  สําหรับหอง
สงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ครูพัฒนาออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู /ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนกาวสู
ความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

4. ครูใหไดรับการพัฒนาความสามารถในการสรางเครื่องมือวัดผล ประเมินผล ที่เปนมาตรฐานตามหลักสูตร
สงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  

5. การบริหารหลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร กลุมโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 

 



วิธีดําเนินการ 
                  

1)  ดําเนินการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ “แนวทางการกํากับติดตามทบทวนหลักสูตรสงเสริม
ความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  สําหรับหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)” จํานวน 2 
รุน 

2) ดําเนินการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ “แนวทางการพัฒนา การออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนหลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  สําหรับหองสงเสริม
ความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระ
ตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)” แกครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) 

3) ดําเนินการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ “แนวทางการกํากับติดตามทบทวนหลักสูตรสงเสริม
ความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  สําหรับหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร สําหรับกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โดยมีครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร)  กลุมเปาหมายประกอบดวย 
รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ หัวหนางานหลักสูตร ครูผูสอนกลุมสาระตาง ๆ  

4) พัฒนาความสามารถในการสรางเครื่องมือวัดผล ประเมินผล ที่เปนมาตรฐานตามหลักสูตรสงเสริมความเปน
เลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแกครูผูสอนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

5) ดําเนินการการกํากับติดตาม นิเทศ ประเมินผลการใชและวิจัยพัฒนาหลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศ
ทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวน
กุหลาบมัธยม) 

6) ดําเนินการการกํากับติดตาม นิเทศ ประเมินผลการใชและวิจัยพัฒนาหลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศ
ทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ของกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
 

ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ 2559 
งบประมาณ  

รายการงบประมาณของโครงการ / กิจกรรม 
 คาตอบแทน     ..... 7,200..... บาท 
 คาใชสอย     .....35,030.... บาท 
 คาวัสดุ      ...... 4,300... บาท  

รวมงบประมาณทั้งสิ้นจํานวน       46,530 (สี่หมื่นหกพันหารอยสามสิบบาทถวน) 
 
  

 

 



  ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการดําเนินงานตามกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ งบดําเนินงาน 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
การพัฒนาหลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศ 
ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

46,530    

1) กิจกรรมระดมความคดิเห็นเกี่ยวกบั “แนว
ทางการกํากับติดตามทบทวนหลักสูตรสงเสริมความ
เปนเลิศทางดานคณติศาสตรและวิทยาศาสตร  
สําหรับหองสงเสริมความเปนเลิศทางดาน
วิทยาศาสตรและ คณติศาสตร โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)” จํานวน 2 รุน 

    

 หลักสูตร รุนที่ 1 จํานวน 43 คน (1 วัน) 
-  คาเบี้ยเลี้ยง (240 วัน/คน) 
-  คาวัสดุสาํนักงาน (50 บาท/คน) 

   
10,320 
2,150 

 

หลักสูตร รุนที่ 2 จํานวน 78 คน (1 วัน) 
- คาเบี้ยเลีย้ง (240 วัน/คน) 
- คาวัสดุสํานักงาน(50 บาท/คน) 

   
18,720 

 

 
 

3,900 
2) กิจกรรมระดมความคดิเห็น “การกํากับติดตาม 
ประเมินผลและวจิัยพัฒนาหลักสูตรหองสงเสริมความ
เปนเลิศทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กลุม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย” จํานวน 8 คน 
(จํานวน 2 วัน) 
- คาเบี้ยเลี้ยง (240 วัน/คน/8คน) 
- คาวิทยากร (จํานวน 1 คน/1200 บาท/ชม/6 

ชม.) 

- คาวัสดสุํานักงาน(50 บาท/คน) 

  
 
 
 
 
 

7,200 

 

 
 
 
 
 

3,840 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

400 
รวมทั้งสิ้น 46,530 7,200 35,030 4,300 

 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ  

1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
2. กลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
3. ผูทรงคุณวุฒิ 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ   
    1)  การพัฒนาการบริหารจัดการ หลกัสูตรสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
สําหรับหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 2)  ครสูามารถพัฒนาออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู /ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนเพื่อพัฒนา
นักเรียนกาวสูความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลง 
           3)  ครไูดรับการพัฒนาความสามารถในการสรางเครื่องมือวัดผล ประเมินผล ที่เปนมาตรฐานตามหลักสูตร
สงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
           4)  มีการกํากับติดตาม ประเมินผลการใชหลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
อยางเปนระบบและยั่งยืน 
               
 

ผูเสนอโครงการ 
                                                                                               (นายวินัย  บุญชูสง)       
 

ผูเห็นชอบโครงการ                                                          
                                                                       ( นางสาวสุญาดา   ศิริบรูพงศา ) 
                                                                                   รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
      
                                              

                                                                                                               ผูอนุมัติโครงการ 
                                                                                        ( นายนพดล       เดนดวง)    
                                                                              ผูอํานวยการโรงเรียนกาจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
                                                                                       (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
 




