
กิจกรรม การพัฒนาหองเรียนคณุภาพในการดําเนินการปรบัการเรียน เปลี่ยนการสอน 
(กิจกรรมคายพัฒนาทักษะทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกบัมหาวิทยาลัย) 

โครงการยกระดบัและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนกัสวนกุหลาบมัธยม) 

ประจําปงบประมาณ 2559 
 
1.  โครงการ   โครงการยกระดับและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร   
2.  กิจกรรม   1)  กิจกรรมคายพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
   1.กิจกรรมคายพัฒนาทักษะทางวิชาการภายในโรงเรียน 
   2.กิจกรรมคายพัฒนาทักษะทางวิชาการภายนอกโรงเรียน 
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    

     นโยบายของรัฐบาล ดานการศึกษา ที่มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรูของสังคมไทย

อันประกอบดวย การยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานสากล ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับใหรองรับการ

เปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเปนทองถิ่นและความเปนไทยตลอดจนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 

ทางการศึกษาทุกระดับชั้นนั้น  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  เทคโนโลยี และภาษา  เปนกลุมสาระ

วิชาหลักที่สําคัญในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทํางานที่เปนระบบ การส่ือสารและการทํางานของนักเรียนให

มีประสิทธิภาพ  อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยรวม การสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ



การคิดและเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และภาษา จึงเปนสวนหน่ึงที่มีความสําคัญตอการวาง

แผนการทํางาน การคิดแกปญหา การทํางานเปนทีม และการศึกษาคนควาดวยตนเอง   

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) ไดเล็งเห็นความสําคัญนี้จึงไดจัด

โครงการคายพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตําหนักสวนกุหลาบ

มัธยม) ดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  เทคโนโลยี และภาษา ขึ้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด 

 
วัตถุประสงค    

1) เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  เทคโนโลยี และภาษาของนักเรียนโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

2) เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติที่ดตีอวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  เทคโนโลยี และภาษา 

3) เพ่ือพัฒนาการบวนการคิด  ความสามารถในการแกปญหาทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 

และภาษา ของนักเรียนหองเรียนสงเสริมความเปนเลิศ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระ

ตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)  

4) เพ่ือสรางสัมพันธระหวางนักเรียน  พัฒนานักเรียนใหรูจัดทํางานเปนทีม 

 

เปาหมาย   
 เปาหมายเชิงปริมาณ  

1. นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6    
จํานวน   คน  330 คน 

2. ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม )    จํานวน 70 คน 
 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ไดรับ
การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  เทคโนโลยี และภาษาอยางมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ไดรับ
การพัฒนาทักษะการบวนการคิด  ความสามารถในการแกปญหาทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และภาษาผานประสบการณการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ไดรับ
การสรางสัมพันธภาพอันดีและมีเจตคติทีด่ีตอวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  เทคโนโลยี และภาษา 

4. นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  เรียนรู
กระบวนการทํางานเปนทีม 



วิธีดําเนินการ 
1.ดําเนินจัดกิจกรรมคายพัฒนาทักษะทางวิชาการภายในโรงเรียน หลักสูตร 3 วัน ไมคางคืน ฝกทักษะบูรณา
การทั้ง 4 กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมเสริมประสบการณทางวิชาการในรูปแบบการศึกษาดูงาน หรือการ
เขารวมประชุมวิชาการ อาทิเชน กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร การประชุมทางวิทยาศาสตร กิจกรรมการ
นําเสนอผลงานนวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนตน 

 2.ดําเนินจัดกิจกรรมกิจกรรมคายพัฒนาทักษะทางวิชาการภายนอกโรงเรียน หลักสูตร 2 คืน 3 วัน จัดบูรณา
การทั้ง 4 กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมวิทยสัประยุทธซึ่งเปนกิจกรรมการแขงขันการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร 
โดยจะกําหนดโจทยใหแตละทีมประดิษฐอุปกรณที่จะนํามาแกไข พรอมทั้งนําเสนอระบบการทํางานของอุปกรณนั้น
ใหกับคณะกรรมการ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ 2559 
งบประมาณ  

รายการงบประมาณของโครงการ / กิจกรรม 
 คาตอบแทน     ................... บาท 
 คาใชสอย     ...... 238,000..... บาท 
 คาวัสด ุ      ....... 149,500...... บาท   

รวมงบประมาณทั้งสิ้นจํานวน         387,500 (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) 
  ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการดําเนินงานตามกิจกรรม 

ที่ กิจกรรม งบประมาณ งบดําเนินงาน 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมคายพัฒนาทกัษะทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกับมหาวิทยาลัย 

    

1) กิจกรรมคายพัฒนาทักษะทางวิชาการ  387,500    

(1) กิจกรรมคายพัฒนาทักษะทางวิชาการภายในโรงเรียน       

(คายไป-กลับ 2 วัน)  นักเรียน 300 คน ครู 70 คน 
138,000    

 คาพัฒนาทักษาวิชาการภายใน(ไป-กลับ  2 วัน) 
- คาอาหารวางนักเรียน 300 คน (25 บาท/คน/มื้อ(4 มื้อ)  
-  คาอาหารกลางวันนักเรียน 300 คน (50 บาท/คน/มื้อ(2มื้อ) 
- คาอาหารวางคร ู70 คน (25 บาท/คน/มื้อ(4มื้อ) 
-  คาอาหารกลางวันคร ู70 คน (50 บาท/คน/มื้อ(2 มื้อ) 
- คาวัสดุฝกปฏิบัติการ 180 บาท/คน  
-  คาวัสดุอื่น (คาจัดทําเลมรายงาน,คาปายไวนิล ฯลฯ) 

   
30,000 
30,000 
7,000 
7,000 

 
 
 
 
 

54,000 
10,000 

2) กิจกรรมคายพัฒนาทักษะทางวิชาการภายนอกโรงเรียน   
(คายพักคาง 2 คืน 3 วัน)  นักเรียน 300 คน ครู 40 คน 

249,500    

 - คาเหมาจายจัดกิจกรรม(คาที่พัก คาอาหาร คาบํารุงสถานที)่ 
สําหรับนักเรียน 300 คน (480บาท/คน)  

-  คาเหมาจายจัดกิจกรรม(คาที่พัก คาอาหาร คาบํารุงสถานที)่ 
สําหรับครู 40 คน (500 บาท/คน)  

-  คาวัสดุฝกฐานกิจกรรม 250 บาท/คน 
-  คาวัสดุจัดทําเอกสารประกอบการเรียนรู 35 บาท/คน 

  144,000 
 
 

20,000 
 

 
 
 
 

75,000 
10,500 

รวมทั้งสิ้น 387,500  238,000 149,500 



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

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ   

1. นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ไดรับ
การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  เทคโนโลยี และภาษาอยางมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ไดรับ
การพัฒนาทักษะการบวนการคิด  ความสามารถในการแกปญหาทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และภาษาผานประสบการณการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  เรียนรู
กระบวนการทํางานเปนทีม 

4. นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ไดรับ
การสรางสัมพันธภาพอันดีและมีเจตคติทีด่ีตอวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  เทคโนโลยี และภาษา 
 

 
  

               
 

ผูเสนอโครงการ 
                                                                                      (นายศักดา  ปานรักษา)       
 

ผูเสนอโครงการ 
                                                                                      (นางสาวสิรินทร ปานแมน)       
 

ผูเห็นชอบโครงการ                                              
                                                                       ( นางสาวสุญาดา   ศิรบิรูพงศา ) 
                                                                                   รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
      
                                              

                                                                                                               ผูอนุมัติโครงการ 
                                                                                        ( นายนพดล       เดนดวง)    



                                                                              ผูอํานวยการโรงเรียนกาจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
                                                                                       (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 




