
กิจกรรม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการใชเทคโนโลย ี
โครงการยกระดบัและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนกัสวนกุหลาบมัธยม) 
ประจําปงบประมาณ 2559 

 
 
1.  โครงการ   โครงการยกระดับและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร   
2.  กิจกรรม   1)  กิจกรรม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการใชเทคโนโลยี 
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    
 ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยแวดลอม เปนหนึ่งในหกยุทธศาสตรหลักใน
การพัฒนาตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 -2559)  ฉบับเสนอ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553  โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ไดให
ความสําคัญตอการพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  เพราะจะเปนพลังขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจให
เติบโตอยางยั่งยืนบนฐานความรู ภูมิปญญา ความคิดสรางสรรค ดังนั้นจึงมุงการสงเสริมการลงทุน  วิจัยและพัฒนาหรือ
ผลักดันใหมีการนําสื่อการเรียนการสอนและการใชเทคโนโลยีไปตอยอด ถายทอดและประยุกตใชประโยชนทั้งเชิง
พาณิชยและชุมชน  อันจะกอใหเกิดการแพรกระจายขององคความรูและนวัตกรรม และนําไปสูการสรางรายไดตลอด
จนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาและประยุกตใชวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเกิดประโยชนอยางจริงจัง  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการใชเทคโนโลยีให
ทั่งถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพการปฏิรูประบบการจัดการความรู  การพัฒนาวิทยาศาสตรและ



เทคโนโลยีใหทันสมัยจะเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีความกาวหนาและความสามารถในการ
แขงขันกับประเทศที่มีการพัฒนาดวยฐานความรูไดอยางทัดเทียม  ดังน้ัน  การเพิม่ความเขมแข็งดานการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนและการใชเทคโนโลยขีองไทยที่มีเปาหมายแนวทางชัดเจน และตอบสนองตอความตองการของสังคมไทย
และสามารถเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของประเทศ  รวมทั้งมีความสามารถปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒนไดอยางเทาทัน 
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  ( พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม )  ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การสรางสื่อการเรียนการสอนและการใชเทคโนโลยี  จึงไดกําหนดอุดมการณและ
เปาหมายในการพัฒนานักเรียนเพื่อยกระดับกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สูการเปนโรงเรียนสงเสริมความเปน
เลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  โดยเนนใหนักเรียนของโรงเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน
ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเต็มศักยภาพ  เปนผูนําทางปญญา  ผูนําทางความคิด  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
และเปนนักพัฒนาที่ดีทางดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาและเทคโนโลยี  การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนและ
นักเรียนใหมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรภาษาและเทคโนโลยี  เปาหมายและบทบาทหนาที่ของ
โรงเรียนเปนอยางมากเพราะจะชวยสงเสริมสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
และการใชเทคโนโลย ีเพ่ือมุงเนนใหครูและนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตําหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) มีความรูความสามารถและมีทักษะในการพัฒนาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการใชเทคโนโลย ี

 
วัตถุประสงค    

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรูเพ่ือกาวสูความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
2. เพ่ือดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ 

และคอมพิวเตอร 
3. เพ่ือพัฒนาครูใหมีความสามารถในการพัฒนาสื่อ และการนําสื่อไปใชตามหลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศ

ทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
เปาหมาย   
 เปาหมายเชิงปริมาณ  

โรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ตามหลักสูตรสงเสริมความ
เปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีความรูความสามารถ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ และคอมพิวเตอร 
 
วิธีดําเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพฒันาศูนยเพิ่มเวลารู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
                1)  ประชุมเพ่ือสํารวจแนวทางของการพัฒนาสื่อภายในกลุมสาระการเรียนรู (วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  
ภาษาตางประเทศและคอมพิวเตอร  เปนเวลา  3  ชั่วโมง) 
 2)   ดําเนินการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาตางประเทศและ
คอมพิวเตอร  ตามกิจกรรมที่เสนอ 



 3)  นิเทศติดตามการใชสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาตางประเทศและ
คอมพิวเตอร    
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการอบรมการสรางสื่อการเรียนการสอนออนไลน (E-learning) กลุมวิชาคอมพิวเตอร 
งบประมาณ (23,400 บาท) 
  1)  ประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินการอบรม           
 2)  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 3) ติดตอวิทยากรอบรมการสรางส่ือการเรียนการสอนออนไลนจากมหาวิทยาลัยมหดิล 
 4) จัดทําเอกสารประกอบการอบรม 
 5) ดําเนินการอบรมใหกับคณะครูที่เขารวมการอบรม 
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการพฒันาสือ่การเรียนการสอนคณิตศาสตร 

1) จัดซื้ออุปกรณชวยสอนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการอบรม English Classroom กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  1)  ประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินการอบรม           
 2)  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 3) ติดตอวิทยากรอบรมการสรางส่ือการเรียนการสอนออนไลนจากมหาวิทยาลัยมหิดล 
 4) จัดทําเอกสารประกอบการอบรม 

  5) ดําเนินการอบรมใหกับคณะครูที่เขารวมการอบรม 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ 2559 
งบประมาณ  

รายการงบประมาณของโครงการ / กิจกรรม 
 คาตอบแทน     .... 37,600. ............ บาท 
 คาใชสอย     ...... 8,000............ บาท 
 คาวัสด ุ      ...  47,000.....  บาท  

รวมงบประมาณทั้งสิ้นจํานวน   83,450 (แปดหมื่นสามพนัส่ีรอยหาสิบบาทถวน) 
  ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการดําเนินงานตามกิจกรรม 

ที่ กิจกรรม งบประมาณ งบดําเนินงาน 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการใช
เทคโนโลย ี

83,450    

     

 กิจกรรมพัฒนาศูนยเพิ่ม เวลารู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    20,000 

 กิจกรรมการอบรมการสรางสื่อการเรียนการสอนออนไลน (E-
learning (งานคอมพิวเตอร) 

 18,800 4,000 1,000 

 กิจกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร    25,000 

 กิจกรรมการอบรม English Classroom กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  

 18,800 4,000 1,000 

รวมทั้งสิ้น 83,450 37,600 8,000 47,000 

 



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

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ   

โรงเรียนมีการพัฒนาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการใช เทคโนโลยี   สําหรับพัฒนานักเรียนให 
มีคุณภาพ  ครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาตางประเทศและคอมพิวเตอร 
และได รับความพึงพอใจจากผูที่ เกี่ยวของในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการใชเทคโนโลยี  ไปใชใน 
การจัดการเรียนการสอนแกผูเรียน  

 
               
 

ผูเสนอโครงการ 
                                                                                      (นางสาวอุษณีย   นอยศรี)       
 
 

ผูเห็นชอบโครงการ                                              
                                                                       ( นางสาวสุญาดา   ศิริบรูพงศา ) 
                                                                                   รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
      
                                              

                                                                                                               ผูอนุมัติโครงการ 
                                                                                        ( นายนพดล       เดนดวง)    
                                                                              ผูอํานวยการโรงเรียนกาจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
                                                                                       (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 




