
กิจกรรม การพัฒนาหองเรียนคณุภาพในการดําเนินการปรบัการเรียน เปลี่ยนการสอน 
(กิจกรรมเสริมประสบการณบูรณาการเพือ่พฒันาความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณติศาสตร) 

โครงการยกระดบัและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนกัสวนกุหลาบมัธยม) 

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

ยุทธวิธีที่ 2  พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 
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            ()  โครงการตอเนื่อง  
8.  ผูรบัผิดชอบโครงการ         กลุมบริหารงานวิชาการ 
9.  ระยะเวลาดําเนินงาน   ปงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 
______________________________________________________________________________________ 
หลักการเหตผุล    

ในปจจุบนักําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซ่ึงเปนสวนหนึ่งของทุนมนุษย (Human Capital) มี
บทบาทสําคัญมากขึ้นในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหยั่งยืน โดยเปนทรัพยากรที่สําคัญประการ
หนึ่งในกระบวนการผลิตและมีขอไดเปรียบปจจัยการผลิตอื่นๆ ในแงของการสะสมทุนไดอยางไมมีขอบเขตจํากัด อีกทั้ง
ยังเปนปจจัยที่สามารถแกไขปญหาความยากจนอยางยั่งยืนดวยการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานเพื่อการสรางรายไดเพ่ิม
อยางถาวร ซึ่งหากประเทศขาดความพรอมและความเพียงพอในดานกําลังคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลว ไมวา
จะลงทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปมากมายเพียงใดก็ไมสามารถพัฒนาระบบวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมของประเทศใหมีประสิทธิภาพได 
     กระบวนการที่สําคัญในการการพัฒนาทุนมนุษยเพื่อใหมีทักษะที่ยั่งยืนในโลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
ทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีน้ัน คือการพัฒนาการศึกษา ซึ่งแนวการศึกษาที่กําลังเปนที่สนใจทั่วโลก 
โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ สิงคโปร และประเทศไทยคือ STEM (Science, Technology, 



Engineering and Mathematics) การศึกษาแบบ STEM มีจุดเร่ิมตนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการพัฒนาการวธิี
สอนแบบบูรณาในกลุม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมและ คณิตศาสตรเขาดวยกัน โดยการนําหลักวิทยาศาสตรแต
ละแขนง ไดแก วิทยาศาสตร วศิวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตรมาประยุกตใชในการสอนใหงายขึ้นเริ่มตั้งแตระดับ
ชั้นตนๆ เพ่ือใหเด็กมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตรโดยใชวิธีหาเหตุผล (Inquiry-based) และทดลอง (Experiment) ซึ่งเปน
การตอยอดหลักสูตรโดยบูรณาการการเรียนรูวิทยาศาสตรคณิตศาสตรเทคโนโลยีและกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร 
เนนการนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมที่เปนประโยชนตอการ
ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต  
    การที่จะผลักดันและเพิ่มโอกาสการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคอันมี
รากฐานมาจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและความเทาเทียมกันในสังคมนั้น เปนเปาหมายที่สําคัญคือการชวยเสริมให
เกิดทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตรและสงผลใหเยาวชนเติบโตอยางมีคุณภาพและสรางวามสามารถในการนํา
องคความรูดานวิทยาศาสตรและดานคณิตศาสตรที่หลากหลายมาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

กิจกรรมเสริมประสบการณ เปนกิจกรรมที่จัดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียน เพื่อ 
เพ่ิมพูนประสบการณ ใหนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ดวยวิธีการตาง 
ๆ เชน การสนทนา การอภิปราย การสาธิต การทดลอง การทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงาน นอกสถานที่ การเชิญวิทยากร
มาใหความรู และการปฏิบัติการทดลองตามกระบวนการทดลองตามกระบวนการเรียนรูแกปญหา ที่ลวนมุ งเนนให
นักเรียนไดพัฒนาทักษะการเรียนรู จากการไดฝกฟง พูด สังเกต คิด ฝกการทํางานและ การอยู รวมกันเปนกลุมกับผู อื่น 
ฝกการแกปญหาใชเหตุผลและฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความคิดรวบยอด ตอยอดเกี่ยวกับเรื่องและเนื้อหาที่เรียน   และ
ยังเปด โอกาสใหนักเรียนไดรับความรูและประสบการณตรงจาก การไปพบสัมผัส และลงมือปฏิบัติด วยตนเองในสภาพ
แวดลอมที่ตางไปจากหองเรียน มีการสรางสภาพแวดลอมที่กระตุนการเรียนรูให นักเรียนทุกคนไดแสดงถึงพรสวรรคที่
แฝงเรน 

 
วัตถุประสงค    

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณตรงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. เพ่ือปลูกฝงเจตคติทีด่ีตอการศึกษาวิทยาศาสตร สงเสริมบุคลิกภาพและจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร 
3. เพ่ือฝกกระบวนการคิดอยางเปนเหตุเปนผล (logical thinking) เสริมสรางความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

(creative thinking) ใหไดรับประสบการณจริงจากแหลงเรียนรู โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรมา
แกปญหา  

 

เปาหมาย   
 เปาหมายเชิงปริมาณ  

1. ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม )         
2. นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม )  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย  นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไดรับการพูนความรู
และประสบการณตรงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผานกิจกรรมเรียนรูนอกหองเรียน 



2) นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย  นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับปลูกฝงเจตคติที่
ดีตอการศึกษาวิทยาศาสตร สงเสริมบุคลิกภาพและจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร 

3) นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย  นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไดรับการพัฒนา
กระบวนการคิดอยางเปนเหตุเปนผล (logical thinking) เสริมสรางความคิดริเร่ิมสรางสรรค (creative 
thinking) อยางเปนระบบ 
 

วิธีดําเนินการ 
                  

1) การทัศนศึกษา ดูงานแหลงเรียนรูตางๆ เปนกิจกรรมหนึ่งที่ใหนักเรียนไดรับ ประสบการณตรงโดยมีรูปแบบ
การทัศนศึกษาดูงานจากสถานที่จริงเช่ือมโยงกับความรูที่ได เรียนมา เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูอยางเต็มที่ 
ทั้งการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูดาน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ดานสังคมศึกษา ภาษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและโบราณคด ี

2) การศึกษาธรรมชาติปาชายเลนเปนกิจกรรมมุงเนนสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยจดักิจกรรมศึกษาธรรมชาติเพ่ือเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลนบริเวณพื้นที่ปาชายเลน กิจกรรมเดินปาเชิง
อนุรักษ โดยมีฐานกิจกรรมอยูในปา ตามทางเดินในลักษณะของกิจกรรมเชิงสรางสรรคหรือกิจกรรมศึกษา
ธรรมชาติ เปนตน 

3) การเขารวมการประชุมทางวิชาการ การสนับสนุนการเขารวมการประชุมทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ
เชน กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร การประชุม ทางวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย การอบรมทาง วิชาการ 
กิจกรรมสงเสริมใหมีการท าวิจัย การไดมีโอกาสพบปะและท างานรวมกับ นักวิทยาศาสตร และเขารวม
ประกวดแขงขันโครงงานระดับประเทศ กิจกรรมการประชุม น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ
นานาชาติ การเขารวม กิจกรรมประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในตางประเทศ 

4) การฝกงานกับอาจารยพี่เล้ียง นักเรียนในโครงการฯ จะไดรับการพัฒนาศักยภาพการเปนนักวิจัย ไดอยาง 

เหมาะสม โดยนักเรียนมีโอกาสไปฝกงานกับนักวิทยาศาสตร นักวิจัย หรืออาจารย มหิดล หรือหนวยงาน
เอกชนที่มีองคความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี หรือโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ หรือ
หนวยงานราชการที่ทําวิจัย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในระหวางปดภาคเรียน หรือวันเสาร อาทิตย 
โดยมีการ กําหนดเวลาการฝกงานที่เหมาะสม 

5) การจัดกิจกรรมสอนเสริมความรูลวงหนา จากผูทรงคุณวุฒิ 
6) การฝกปฏิบัติการในหองปฎิบัติการทดลอง 
7) ประสานความรวมมือทางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เก่ียวของ 

ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ 2559 
 
งบประมาณ  

รายการงบประมาณของโครงการ / กิจกรรม 
 คาตอบแทน     .....60,000........ บาท 
 คาใชสอย     .. 111,640.. บาท 
 คาวัสด ุ      .... 16,520.. บาท  

รวมงบประมาณทั้งสิน้จํานวน   188,160  (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งรอยหกสิบบาทถวน) 



  ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการดําเนินงานตามกิจกรรม 

ที่ กิจกรรม งบประมาณ งบดําเนินงาน 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

การพัฒนาหองเรียนคุณภาพในการดําเนินการปรบัการเรียน 
เปลี่ยนการสอน 

    

กิจกรรมเสริมประสบการณบูรณาการเพ่ือพัฒนาความเปนเลิศดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

    

 1) กิจกรรมสอนเสริมความรูลวงหนา 
- คาวิทยากรสอนสอนเสริมความรู  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.4-6) (รายวิชาฟสิกส) จํานวน 40 ชั่วโมง ๆ 1,000 บาท  

- คาวัสดุสําหรับจัดทําเอกสารประกอบการเรียนเสริม จํานวน  
90 ชุด ๆ ละ 100 บาท/ชุด 

- คาวิทยากรสอนเสริมความรู ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.2) 
(รายวิชาคณิตศาสตร) จํานวน 20 ชั่วโมง ๆ  600 บาท 

-  คาวัสดุสําหรับจัดทําเอกสารประกอบการเรียนเสริม จํานวน 
66 ชุด  ชุด ๆ ละ 100 บาท/ชุด 

67,600  
40,000 
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9,000 
 
 
 

6,600 

 2) กิจกรรมเสริมประสบการณนอกหองเรียน 120,560    

 1) คายวิทยาศาสตรทางทะเลและการอนุรกัษ       ระดับม.
ปลาย (หลักสูตร 2 วัน 1 คืน) 

- คาดําเนินกิจกรรม 350บาท/คน (นักเรียน 80 คน) 
- คาแลป  200 บาท/คน (นักเรียน 80 คน) 
- คาที่พักนักเรียน 120 บาท/คน (นักเรียน 80 คน) 
- คาที่พักครู  600 บาท/คน(ครู 6 คน 1 คืน) 
- คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 200 บาท/คน (นักเรียน 80 คน2 วัน) 
- คาเบี้ยงเลี้ยงครู 240 บาท/คน (ครู 6 คน 2 วัน) 

- คาพาหนะ 14,500 บาท/คน(จํานวน  2 คัน 2 วัน) 
- คาวัสดุสํานักงานจัดทําเอกสารประกอบการเรียนรู 
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รวมทั้งสิ้น 188,160 60,000 111,640 16,520 
 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ  

1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
2. หนวยงานที่เก่ียวของ 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ   

1. นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ไดเพ่ิมพูนความรูและประสบการณตรงทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

2. นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม )  มีเจตคติทีด่ีตอการศึกษาวิทยาศาสตร สงเสริมบุคลิกภาพและ
จรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร 



3. นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) มีทักษกระบวนการคิดอยางเปนเหตุเปนผล (logical thinking) 
เสริมสรางความคิดริเร่ิมสรางสรรค (creative thinking) ใหไดรับประสบการณจริงจากแหลงเรียนรู โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรมาแกปญหา  

               
 

ผูเสนอโครงการ 
                                                                                      (นางชญาดา สุวรรณาลัย)       
 

ผูเห็นชอบโครงการ                                              
                                                                       ( นางสาวสุญาดา   ศิริบรูพงศา ) 
                                                                                   รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
      
                                              

                                                                                                               ผูอนุมัติโครงการ 
                                                                                        ( นายนพดล       เดนดวง)    
                                                                              ผูอํานวยการโรงเรียนกาจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
                                                                                       (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คายวิทยาศาสตรทางทะเลและการอนุรักษ 
ณ คายวิทยาศาสตรทางทะเลและการอนุรักษ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี 

ระหวางวันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2559 

........................................................................... 

 
วันแรก  

08.00 น.   ออกเดินทางจากโรงเรียน 
09.00 – 10.00 น.  ศึกษาแหลงเรยีนรูอุทยานรังสรรคนวัตกรรมดานอวกาศ ชลบุรี 
11.00 – 13.00 น.  เดินทางถึงคายวิทยาศาสตรทางทะเลและการอนุรักษ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี
 เขาที่พัก 
14.00 น.  พิธีเปดคายฯ แนะนําสถานที่และวิทยากร 
15.00 – 17.00 น.  ฝกการใชอุปกรณดําน้ํา  
18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหาร 
19.00 – 21.00 น.  บรรยายทางวิชาการ โลกและสิ่งแวดลอม 
สวดมนต นัดหมาย เขานอน 
 

วันที่สอง  
05.15 น.   ตื่นนอน ทําภารกิจสวนตัว 
05.30 – 06.30 น.  ออกกําลังกาย เดินชมพระอาทิตยขึ้นตอนเชา ศึกษาระบบนิเวศชายทะเล 
07.00 น.   รับประทานอาหาร 
08.00 – 12.00 น.  ปฏิบัติการดําน้ําตามแนวเสนเชือกเพ่ือศึกษาระบบนิเวศแนวปะการังชมแพ ปลูกปะการัง 

ปฏิบัติการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ กายวิภาคสัตวทะเล เชน หมึก เมน และฉลาม 
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหาร  
13.00 – 14.00 น.  ปฏิบัติการแพลงกตอน 

ปดคาย 

14.00 – 14.30 น.  ปดคาย 
14.30    เดินทางกลับถึงโรงเรียน โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 




