
กิจกรรม การพัฒนาหองเรียนคณุภาพในการดําเนินการปรบัการเรียน เปลี่ยนการสอน 
(กิจกรรมนําเสนอผลงาน/นวัตกรรมวิจัยครูและนักเรียน) 

โครงการยกระดบัและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนกัสวนกุหลาบมัธยม) 

ประจําปงบประมาณ 2559 
 
 
1.  โครงการ   โครงการยกระดับและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร   
2.  กิจกรรม   1)  กิจกรรมนําเสนอผลงาน/นวัตกรรมวิจัยครูและนักเรียน 
3.  แผนงาน    กลุมบริหารวิชาการ 
4.  สนองกลยุทธ สพฐ. 
 ยุทธศาสตรที ่1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท 
 ยุทธศาสตรที ่3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุน การจัดการศึกษา 
5.  สนองกลยุทธ ร.ร.    

ยุทธวิธีที่ 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ยุทธวิธีที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 
ยุทธวิธีที่ 4  การพัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานสากล  

6.  สนองมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
     ()  ดานคุณภาพผูเรียน                                           ()  ดานการจัดการศึกษา 
    ()  ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู                (    )  ดานอัตลักษณของสถานศึกษา                
     (   )  ดานมาตรการสงเสริม 
          มาตรฐานที่ ;  
 มาตรฐานที่ 1, 3, 4, 5, 6, 9 และ 10  
7.  ลักษณะโครงการ    (    )  โครงการใหม            ()  โครงการตอเน่ือง  
8.  ผูรบัผิดชอบโครงการ         กลุมบริหารงานวิชาการ 
9.  ระยะเวลาดําเนินงาน   ปงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 
______________________________________________________________________________________ 
หลักการเหตผุล    
                    ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยแวดลอมซึ่งเปนหนึ่งในหกยุทธศาสตร

หลักในการพัฒนาตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ฉบับเสนอ

คณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดให

ความสําคัญตอการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพราะจะเปนพลังขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจให

เติบโตอยางยั่งยืนบนฐานความรู ภูมิปญญา ความคิดสรางสรรค ดังนั้นจึงมุงการสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาหรือ

ผลักดันใหมีการนํางานวิจัยไปตอยอด ถายทอด และประยุกตใชประโยชนทั้งเชิงพาณิชยและชุมชน อันจะกอใหเกิดการ

แพรกระจายขององคความรูและนวัตกรรม และนําไปสูการสรางรายไดตลอดจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การ

สรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาและประยุกตใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเกิด



ประโยชนอยางจริงจัง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหทั่วถึงและ

เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การปฏิรูประบบการจัดการความรู การวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให

ทันสมัยจะเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีความกาวหนาและความสามารถในการแขงขันกับ

ประเทศที่มีการพัฒนาดวยฐานความรูไดอยางทัดเทียม การวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนแรงขับเคลื่อนที่

สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนเครื่องมือในการสรางพลังของประเทศในการพ่ึงตนเอง และสามารถนําองคความรูจาก

การวิจัยเปนฐานในการคิดคนส่ิงใหมๆ ทั้งความรูและประยุกตในการสรางผลิตภัณฑใหม ดังนั้น การเพิ่มความเขมแข็ง

ดานการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทย ที่มีเปาหมายแนวทางชัดเจนและตอบสนองตอความตองการ

ของสังคมไทย จะสามารถเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมทั้งมีความสามารถปรับตัวตอ

การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนไดอยางเทาทัน 

  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและสรางนวัตกรรมจึงไดกําหนดอุดมการณและเปาหมายในการพัฒนานักเรียน
เพ่ือยกระดับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) สูการเปนโรงเรียนสงเสริม
ความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรโดยเนนใหนักเรียนของโรงเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
พื้นฐานดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเต็มศักยภาพ เปนผูนําทางปญญา  ผูนําทางความคิด  มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค  มีความเปนนักวิจัย  นักประดิษฐคิดคน   และนักพัฒนาที่ดีดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนและนักเรียนใหมีความรูความสามารถทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 
และการวิจัยมีความสําคัญตออุดมการณ เปาหมาย และบทบาทหนาที่ของโรงเรียนเปนอยางมากเพราะจะเปนสวนที่
ชวยสงเสริมสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาองคความรูครู นักเรียน การสรางนวัตกรรมโดยใช
กระบวนการวิจัยเพ่ือมุงเนนใหครูและนักเรียนของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) มีความรูความสามารถ และทักษะในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาชิ้นงานและนวัตกรรมที่จะชวยสงเสริมในการพัฒนา
ประเทศดังกลาวขางตน 
 
วัตถุประสงค    

1) เพ่ือพัฒนาทักษะการพัฒนากระบวนการวิจัย และการจัดการความรู ของครูและนักเรียนครูโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)  

2) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการความรู ที่เกิดจากกระบวนการวิจัย 
3) เพ่ือปลูกฝงเจตคติทางดานวิทยาศาสตรและมีความเปนนักพัฒนานวัตกรรม วิจัยและการจัดการความรู

อยางลึกซึ้ง 
เปาหมาย   
 เปาหมายเชิงปริมาณ  

1. ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม )         
2. นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม )  จํานวน 90  คน  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5) 
 



เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ไดรับการพัฒนาทักษะการพัฒนากระบวนการวิจัย และการจัดการความรู ครูใหไดรับการพัฒนา
ความสามารถในการสรางเครื่องมือวัดผล ประเมินผล ที่เปนมาตรฐานตามหลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศ
ทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร อยางมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนพัฒนานวัตกรรมและการจัดการความรู ที่เกิดจากกระบวนการวิจัย และเผยแพรผลงานสู
สาธารณชนอยางนอย 30 ผลงานตอปการศึกษาและไดรับผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิในระดับเหรียญ
ทองรอยละ 75  

3. ครูพัฒนานวัตกรรมและการจัดการความรู ที่เกิดจากกระบวนการวิจัย และเผยแพรผลงานสูสาธารณชน
อยางนอยคนละ 1 ผลงานตอปการศึกษา 

4. ครูไดรับการพัฒนาทักษะการพัฒนากระบวนการวิจัย และการจัดการความรู อยางมีประสิทธิภาพ 
 

วิธีดําเนินการ 
1) ดําเนินการจัดเวทีวิพากยผลงานนวัตกรรม /วิจัย โดยผูทรงคุณวุฒิ 
2) จัดนิทรรศการนําเสนผลงานการพัฒนานวัตกรรมการวิจัย และการจัดการความรู 

ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ 2559 
งบประมาณ  

รายการงบประมาณของโครงการ / กิจกรรม 
 คาตอบแทน     ..... 12,800.............. บาท 
 คาใชสอย     ......75,600............ บาท 
 คาวัสด ุ      ..... 38,000............ บาท  

รวมงบประมาณทั้งสิ้นจํานวน   126,400 (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันส่ีรอยบาทถวน) 
  ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการดําเนินงานตามกิจกรรม 

ที่ กิจกรรม งบประมาณ งบดําเนินงาน 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมนําเสนอผลงาน/นวัตกรรมวิจัยครูและ
นักเรียน 

    

1) กิจกรรมนําเสนอผลงาน/นวัตกรรมวิจัยครูและนักเรียน 126,400    
 การวิพากยผลการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมการวิจัย และ

การจัดการความรู (3 วัน) 
-  คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 90 คน (120 บาท/คน/วัน)  
-  คาเบี้ยเลี้ยงคร ู60 คน (240 บาท/คน/วัน) 
-  คาวิทยากร 12 คน (1,200 บาท/คน/ชม. (8 ชม.)  
(คาใชจายรวมกับรร.ในกลุม 115,200 เฉลี่ยโรงละ 
12,800) 

-  คาวัสดุจัดนิทรรศการนําเสนอผลงาน  นร.30 
ผลงาน ครู 10 ผลงาน (700 บาท/โครงงาน) 

-  คาวัสดุจัดนิทรรศการ (ภาพรวม) 
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รวมทั้งสิ้น 126,400 12,800 75,600 38,000 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ  

1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
2. กลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. มหาวิทยาลัยมหดิล 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ   

1. นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ไดรับการพัฒนาทักษะการพัฒนากระบวนการวิจัย และการจัดการความรู อยางมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรยีนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
พัฒนานวัตกรรมและการจัดการความรู ที่เกิดจากกระบวนการวิจัย และเผยแพรผลงานสูสาธารณชนอยาง
นอย 30 ผลงานตอปการศึกษาและไดรับผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิในระดับเหรียญทองรอยละ 75  

3. ครูพัฒนานวัตกรรมและการจัดการความรู ที่เกิดจากกระบวนการวิจัย และเผยแพรผลงานสูสาธารณชน
อยางนอยคนละ 1 ผลงานตอปการศึกษา 

4. ครูไดรับการพัฒนาทักษะการพัฒนากระบวนการวิจัย และการจัดการความรู อยางมีประสิทธิภาพ 
 

                
 

ผูเสนอโครงการ 
                                                                                      (นางสาววลัยวรรณ  พูลสุขโข)       
 

ผูเสนอโครงการ 
                                                                                      (นางสาวสาวิตรี  นอยพิทักษ)       
 

ผูเห็นชอบโครงการ                                              
                                                                       ( นางสาวสุญาดา   ศิริบรพูงศา ) 
                                                                                   รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
      
                                              

                                                                                                               ผูอนุมัติโครงการ 
                                                                                        ( นายนพดล       เดนดวง)    
                                                                              ผูอํานวยการโรงเรียนกาจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
                                                                                       (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 




