กิจกรรม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการใชเทคโนโลยี
โครงการยกระดับและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ประจําปงบประมาณ 2559
1.
2.
3.
4.

โครงการ โครงการยกระดับและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
กิจกรรม 1) กิจกรรม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการใชเทคโนโลยี
แผนงาน กลุมบริหารวิชาการ
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
ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยแวดลอม เปนหนึ่งในหกยุ ท ธศาสตรห ลักใน
การพัฒ นาตามทิ ศ ทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉ บั บ ที่ 11 (พ.ศ.2555 -2559) ฉบั บ เสนอ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ได ใ ห
ความสําคัญตอการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพราะจะเปนพลังขั บ เคลื่อนภาคเศรษฐกิจ ให
เติบโตอยางยั่งยืนบนฐานความรู ภูมิปญญา ความคิดสรางสรรค ดังนั้นจึงมุงการสงเสริมการลงทุน วิจัยและพัฒ นาหรือ
ผลักดันใหมีการนําสื่อการเรีย นการสอนและการใชเทคโนโลยี ไ ปต อยอด ถายทอดและประยุ กต ใ ชป ระโยชนทั้ งเชิง
พาณิชยและชุมชน อันจะกอใหเกิดการแพรกระจายขององคความรูแ ละนวั ต กรรม และนําไปสูการสรางรายได ต ลอด
จนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการสรางสภาพแวดลอมที่ เอื้ออํานวยต อการพัฒ นาและประยุ กต ใ ชวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเกิดประโยชนอยางจริงจัง การพัฒนาสื่อการเรี ย นการสอนและการใชเทคโนโลยี ใ ห
ทั่งถึงและเพีย งพอทั้ งในเชิงปริม าณและคุ ณภาพการปฏิ รูป ระบบการจั ด การความรู การพัฒ นาวิ ท ยาศาสตรและ

เทคโนโลยีใหทันสมัยจะเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญในการพัฒนาประเทศให มี ค วามกาวหนาและความสามารถในการ
แขงขันกับประเทศที่มีการพัฒนาดวยฐานความรูไดอยางทัดเทียม ดังนั้น การเพิม่ ความเขมแข็งด านการพัฒ นาสื่อการ
เรียนการสอนและการใชเทคโนโลยีของไทยที่มีเปาหมายแนวทางชัดเจน และตอบสนองตอความตองการของสังคมไทย
และสามารถเพิ่ม ศั กยภาพและความสามารถในการแขง ขันของประเทศ รวมทั้ งมี ค วามสามารถปรั บ ตั ว ต อการ
เปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒนไดอยางเทาทัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ไดตระหนักถึงความสําคั ญ
ของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสรางสื่อการเรีย นการสอนและการใชเทคโนโลยี จึ งได กําหนดอุด มการณและ
เปาหมายในการพัฒนานักเรียนเพื่อยกระดับกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สูการเป นโรงเรีย นสงเสริม ความเป น
เลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยเนนใหนักเรียนของโรงเรีย นมี ค วามรูค วามเขาใจเกี่ย วกับ หลักการพื้นฐาน
ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเต็มศักยภาพ เปนผูนําทางปญ ญา ผูนําทางความคิ ด มี ค วามคิ ด ริเริ่ม สรางสรรค
และเปนนักพัฒนาที่ดีทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาและเทคโนโลยี การพัฒ นาบุ ค ลากรของโรงเรีย นและ
นักเรียนใหมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรภาษาและเทคโนโลยี เปาหมายและบทบาทหนาที่ของ
โรงเรียนเปนอยางมากเพราะจะชวยสงเสริมสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาสื่อการเรีย นการสอน
และการใชเทคโนโลยี เพื่อมุงเนนใหครูและนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตํ าหนักสวนกุห ลาบ
มัธยม) มีความรูความสามารถและมีทักษะในการพัฒนาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการใชเทคโนโลยี
วัตถุประสงค
1. เพื่อพั ฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรูเพื่อกาวสูความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
2. เพื่อดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ
และคอมพิวเตอร
3. เพื่อพั ฒนาครูใหมีความสามารถในการพัฒ นาสื่อ และการนําสื่อไปใชตามหลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศ
ทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
เปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรีย นการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ตามหลักสูตรสงเสริมความ
เปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
เปาหมายเชิงคุณภาพ
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีความรูค วามสามารถ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ และคอมพิวเตอร
วิธีดําเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาศูนยเพิ่มเวลารู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1) ประชุมเพื่ อสํารวจแนวทางของการพัฒ นาสื่อภายในกลุมสาระการเรีย นรู (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ภาษาตางประเทศและคอมพิวเตอร เปนเวลา 3 ชั่วโมง)
2) ดําเนินการพัฒ นาสื่อการเรีย นการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศและ
คอมพิวเตอร ตามกิจกรรมที่เสนอ

3) นิเทศติดตามการใชสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศและ
คอมพิวเตอร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการอบรมการสรางสื่อการเรียนการสอนออนไลน (E-learning) กลุมวิชาคอมพิวเตอร
งบประมาณ (23,400 บาท)
1) ประชุมเพื่อวางแผนการดําเนิ นการอบรม
2) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3) ติดตอวิทยากรอบรมการสรางสื่อการเรียนการสอนออนไลนจากมหาวิทยาลัยมหิดล
4) จัดทําเอกสารประกอบการอบรม
5) ดําเนินการอบรมใหกับคณะครูที่เขารวมการอบรม
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนคณิตศาสตร
1) จัดซื้ออุปกรณชวยสอนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการอบรม English Classroom กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
1) ประชุมเพื่อวางแผนการดําเนิ นการอบรม
2) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3) ติดตอวิทยากรอบรมการสรางสื่อการเรียนการสอนออนไลนจากมหาวิทยาลัยมหิดล
4) จัดทําเอกสารประกอบการอบรม
5) ดําเนินการอบรมใหกับคณะครูที่เขารวมการอบรม
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2559
งบประมาณ
รายการงบประมาณของโครงการ / กิจกรรม
คาตอบแทน
.... 37,600. ............
บาท
คาใชสอย
...... 8,000............
บาท
คาวัสดุ
... 47,000.....
บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้นจํา นวน 83,450 (แปดหมื่นสามพันสี่รอยหาสิบบาทถวน)
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการดําเนินงานตามกิจกรรม
ที่

กิจกรรม

กิจกรรม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการใช
เทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาศูนยเพิ่ม เวลารู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
กิจกรรมการอบรมการสรางสื่อการเรียนการสอนออนไลน (Elearning (งานคอมพิวเตอร)
กิจกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร
กิจกรรมการอบรม English Classroom กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

83,450
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หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)
2. กลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรี ย นมี ก ารพั ฒ นาพัฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอนและการใช เ ทคโนโลยี สํา หรั บ พั ฒ นานั ก เรี ย นให
มีคุณภาพ ครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศและคอมพิวเตอร
และได รับ ความพึ งพอใจจากผูที่ เกี่ ย วข องในการพั ฒ นาสื่อ การเรี ย นการสอนและการใชเ ทคโนโลยี ไปใช ใ น
การจัดการเรียนการสอนแกผูเรียน

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

