กิจกรรม อบรมครู ผูบ ริหารในการพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดการเรียนการสอน/
การบริหารจัดการ การใชสอื่ และเทคโนโลยี
โครงการยกระดับและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ประจําปงบประมาณ 2559
1. โครงการ โครงการยกระดับและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
2. กิจกรรม 1) อบรมครู ผูบริหารในการพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดการเรียนการสอน/
การบริหารจัดการ การใชสื่อและเทคโนโลยี
3. แผนงาน กลุมบริหารวิชาการ
4. สนองกลยุทธ สพฐ.
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรีย นทุกระดับทุกประเภท
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุ น การจัดการศึกษา
5. สนองกลยุทธ ร.ร.
ยุทธวิธีที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ยุทธวิธีที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน
ยุทธวิธีที่ 4 การพัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานสากล
6. สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
() ดานคุณภาพผูเรียน
() ดานการจัดการศึกษา
() ดานคุณภาพการสรางสั งคมแหงการเรียนรู
( ) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
( ) ดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ;
มาตรฐานที่ 1, 3, 4, 5, 6, 9 และ 10
7. ลักษณะโครงการ ( ) โครงการใหม
() โครงการตอเนื่อง
8. ผูรบั ผิดชอบโครงการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
9. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
______________________________________________________________________________________
หลักการเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ได กําหนดวิ สัย ทั ศ นการขับ เคลื่อนการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ของ
ประเทศไทยใหเปนผูนําหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภายในป การศึ กษา2557 โดยเนนพัฒ นาและ
สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพื้นฐาน ให ป ระชากรวั ย เรีย นทุ กคน ได รับ การศึ กษาอย างมี คุ ณภาพ โดยพัฒ นา
ผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีความรูคูคุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึ กษาขั้นพื้นฐาน และนําไปสูการพัฒ นา
คุณภาพระดับสากล
ด ว ยกลุม โรงเรีย นกาญจนาภิ เษกวิ ท ยาลัย จํ านวน 10 โรง เป นกลุม โรงเรีย นเครือขายตามโครงการ
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประกอบดวยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิท ยาลัย นครปฐม
(พระ
ตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) โรงเรีย นกาญจนาภิ เษกวิ ท ยาลัย กระบี่ โรงเรีย นกาญจนาภิ เษกวิ ท ยาลัย สุราษฎรธ านี

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ ท ยาลัย ฉะเชิงเทรา โรงเรีย นกาญจนาภิ เษกวิ
ทยาลัย ชัยภูมิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ โรงเรีย นกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ได กําหนดวิ สัย ทั ศ นการพัฒ นาการจั ด การศึ กษา
ตามโครงการสงเสริมและยกระดับกลุมโรงเรียนกาญจนาภิ เษกวิ ท ยาลัย สูการเป นโรงเรีย นสงเสริม ความเป นเลิศ ด าน
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่ 2 (2554 – 2561) ของกระทรวงศึกษาธิการ
คือ “เปนองคกรแหงการเรียนรู ควบคูความเปนสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีความเป นเลิศ ทางวิ ท ยาศาสตร คณิต ศาสตร
และเทคโนโลยี มีศักยภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความพอเพีย ง” โดยกําหนดยุ ท ธศาสตรการพัฒ นา
รว มกั น ได แก พัฒ นาหลักสู ต รและกระบวนการเรีย นรู ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นของผู เรีย นเที ย บเคี ย ง
มาตรฐานสากล พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาเทคโนโลยี นวั ต กรรมและ
แหลงเรียนรู และสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดั งนั้น เพื่อให จุ ด เนน ด านการพัฒ นาศั กยภาพครูและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได ม าตรฐานวิ ชาชีพบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนด จึงไดจัดใหมีการอบรมสัมมนาผูบริหารในการพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดการเรีย นการ
สอน/การบริหาร การใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาของโรงเรีย นรว มกับ กลุม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สูมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดอบรมพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนรวมกับกลุมโรงเรียนกาญจนาภิ เษกวิ
ทยาลัย
2. เพื่อสรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรู ความคิด และนวัตกรรมการเรีย นรูระหว างขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนรวมกับกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ทั้ง 10 แหง
3. เพื่อเสริมสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจในการนําโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสูค วามเป นเลิศ ทั้ ง
10 แหง
เปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนัก
สวนกุหลาบมัธยม) จํานวน 160 คน รวมกับกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยทั้ง 10 แหง ไดเขารับการพัฒนา
และผานการพัฒนาทุกคน
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขาพัฒนาทุกคน มีความตระหนัก ความรู ความเขาใจใน
การนําโรงเรียนกาวสูความเปนเลิศ
2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน สามารถนําความรูและนวัตกรรมจากการพัฒนา
ไปประยุกตใชในการจัดการเรีย นการสอน และบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
วิธีดําเนินการ
1) ดําเนินการจัดอบรมสัมมนา ( 3 วัน 2 คืน)
2) ศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ ณ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2559
งบประมาณ
รายการงบประมาณของโครงการ / กิจกรรม
คาตอบแทน
..... 158,600........ บาท
คาใชสอย
................... บาท
คาวัสดุ
..................
บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้นจํา นวน 158,600 (หนึ่งแสนหาหมื่นแปดพันหกร อยบาทถวน)
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการดําเนินงานตามกิจกรรม
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

การพัฒนาหองเรียนคุณภาพในการดําเนินการปรับการเรียน
เปลี่ยนการสอน
อบรมครู ผูบริหารในการพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน/การบริหารจัดการ การใชสื่อและเทคโนโลยี
- คาเบี้ยเลี้ยงครู (240 บาท x 130 คน x 3 วัน)
- คายานพาหนะแบบเหมาจาย (500 บาท x 130 คน)

158,600

รวมทั้งสิ้น

158,600

93,600
65,000
158,600

หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)
2. กลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู ทักษะ ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความตระหนัก ความรู ความเขาใจในการนําโรงเรีย นกาญจนาภิ เษกวิ
ทยาลัยสูความเปนเลิศ ทั้ง 10 แหง
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู ความคิด และนวัตกรรมการเรียนรูโรงเรียนรวมกับกลุม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ทั้ง 10 แหง
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษานําความรูและทักษะไปประยุกตใชในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพ

ผูเสนอโครงการ
(นายธนวรรธน สวางดี)

ผูเห็นชอบโครงการ
( นางสาวสุญาดา ศิริบรูพงศา )
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
ผูอนุมัติโครงการ
( นายนพดล
เดนดวง)
ผูอํานวยการโรงเรียนกาจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม )

