
ปฏิทินการดําเนินงานโครงการสงเสริมและยกระดับความเปนเลิศทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ประจําปงบประมาณ 2559 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูสูความ
เปนเลิศวิทย-คณิต 

46,530    

1.1 กิจกรรมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
“แนวทางการกํากับติดตามทบทวนหลักสูตร
สงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร  สําหรับหองสงเสริมความเปนเลิศ
ทางดานวิทยาศาสตรและ คณิตศาสตร 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม ครั้ง
ที่ 1 

 
 

12,470 

 
 

19  
กุมภาพันธ

2559 

 
 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

 
 

 
 

นายวินัย   บุญชูสง 
 

1.2 กิจกรรมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับ “แนว
ทางการกํากับติดตามทบทวนหลักสูตรสงเสริม
ความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร  สําหรับหองสงเสริมความเปนเลิศ
ทางดานวิทยาศาสตรและ คณิตศาสตร โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ครั้งที่ 2  

22,620 24 มีนาคม
2559 

 
 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

 
 

นายวินัย   บุญชูสง 
 
 
 

1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมิน
หลักสูตรการเรียนรูที่เนนความเปนเลิศ 4 กลุม
สาระฯ ไดแก วิทย คณิต ภาษาตางประเทศ และ
เทคโนโลยี 

11,440 17-18 
มีนาคม2559 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

 

นายวินัย   บุญชูสง 
และคณะ 

(รวมกับกลุมโรงเรียน
กาญจนาฯ ทั้งหมด 10 

โรงเรียน) 
2. พัฒนาอัจฉริยะภาพดานวิทย คณิต ภาษา และเทคโนโลย ี   
2.1 การพัฒนาหองเรียนคุณภาพในการดําเนินการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 

 2.1.1  การพัฒนานวัตกรรมโดยการใชการพัฒนา
กระบวนการวิจัยและจัดการความรู ครั้งที่ 1  

88,500 4-5  
กุมพาพันธ  

2559 

ร.ร. กาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม 

นายวินัย   บุญชู 
นางสาววลัยวรร พูลสุขโข 

2.1.2  การพัฒนานวัตกรรมโดยการใชการพัฒนา
กระบวนการวิจัยและจัดการความรู ครั้งที่  2 

110,500 17 มิถุนายน 
2559 

ร.ร. กาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม 

นายวินัย   บุญชู 
นางสาววลัยวรร พูลสุขโข 

2.1.3  การพัฒนาวัตกรรมโดยใช
กระบวนการวิจัยและจัดการความรู (ครูโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย) 

16,200 26  มีนาคม  
2559 

ร.ร. กาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม 

นายวินัย   บุญชู 
นางสาววลัยวรรณ พูลสุขโข 

น.ส. สาวิตรี นอยพิทักษ 
 

2.1.4 จัดอบรมครูตนแบบเกี่ยวกับการสรางนว
ตกรรมโดยใชกระบวนการวิจัย รวมกับกลุม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

29,300 19-21 
มีนาคม 2559 

ร.ร. กาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม 

 

น.ส. สาวิตรี นอยพิทักษ 
และคณะ 

(รวมกับกลุมโรงเรียน
กาญจนาฯ ทั้งหมด 10 

โรงเรียน) 
2.2 นําเสนอผลงาน/นวัตกรรมวิจัยครู  และนักเรียน 

น.ส.วลัยวรรณ พูลสุขโขv ประสานงานนักเรียน 
น.ส.สาวิตรี นอยพิทักษ ประสานงานครู 
 

126,400 25-27  
สิงหาคม  
2559 

 

ร.ร. กาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม 

 

น.ส.วลัยวรรณ พูลสุขโข 
น.ส.สาวิตรี นอยพิทักษ 

และคณะ 
(รวมกับกลุมโรงเรียน

กาญจนาฯ) 



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

2.3 การพัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผล 29,400 3 มิถุนายน 
2559 

ร.ร. กาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม 

นายจิรากร สําเร็จ 

2.4 การพัฒนาคลังขอสอบ  36,900 29 กรกฎาคม 
2559 

ร.ร. กาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม 

 
 
 
 
 
 

นางสาวชลธิชา บํารุงกิจ 
 
 
 
 

2.5 กิจกรรมคายแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ
มหาวิทยาลัย  

    

2.5.1 จัดกิจกรรมคายภายในโรงเรียน 
 

138,500 15-16 
มีนาคม 2559 

ร.ร. กาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม 

น.ส.สิรินทร ปานแมน 
และคณะ 

2.5.2 จัดกิจกรรมคายภายนอกโรงเรียน 249,500 28-29 
มีนาคม 2559 

2559 

นอกสถานที่ นายศักดา   
ปานรักษา 

 
2.6 กิจกรรมบูรณาการเพื่อพัฒนาความเปนเลิศดาน

วทิย-คณิต 
235,120 ตลอดป 

งบประมาณ 
ร.ร. กาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม 

นางสาวชญาดา  ฟองนวล 
 

2.6.1 กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติม 75,600 ตลอดป 
งบประมาณ 

ร.ร. กาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม 

นางสาวชญาดา  ฟองนวล 
 

2.6.2 กิจกรรมคายวิทยาศาสตรทางทะเล
และการอนุรักษ ระดับม.ปลาย 

159,520 ชวงเดือน
มีนาคม 

คายวิทยาศาสตรทาง
ทะเลและการ

อนุรักษ  จ.ชลบุรี 

นางสาวชญาดา  ฟองนวล 
 

3. อบรมครู ผูบริหารในการพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน/การ
บริหาร การใชสื่อและเทคโนโลยี 

158,600 2-4  
พฤษภาคม 

2559 

อ.ชะอํา-หัวหิน 
จ.เพชรบุรี 

 

ร.ร.กาญจนาภิเษก วิทยาลัย 
สุราษฯ, กาฬสินธุ  และ

ฉะเชิงเทรา 
(อรวรรณ สระทองอยู) 

4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการใชเทคโนโลยี 
 4.1 กิจกรรมพัฒนาศูนยเพิ่ม เวลารู  กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร 
4.2 กิจกรรมการอบรมการสรางสื่อการเรียนการ
สอนออนไลน (E-learning (งานคอมพิวเตอร) 
4.3 กิจกรรมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
คณิตศาสตร กลุมสาระคณิตศาสตร 
4.4 กิจกรรมการอบรม English Classroom 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

83,450 ภาคเรียนท่ี 1  
ปการศึกษา 

2559 

ร.ร. กาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม 

น.ส.อุษณีย นอยศรี 
หัวหนากลุมสาระฯ 4 กลุม

สาระ ไดแก วิทย คณิต 
ภาษาตางประเทศ และ

เทคโนโลยี 

5. คายคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ 140,400 30 มิ.ย. – 
4 ก.ค. 

กรกฎาคม 
2559 

นอกสถานที่ 
(จัดรวมกับกลุมอีก 9 

โรงเรียน) 

นางวรรณวิภา  พฤติภากร 
รร.กาญจนาฯ นครปฐม 

 
 
 
 
 



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

6. การพัฒนาครู และผูบริหารในการใช สื่อออนดี
มาน 
6.1 การสรางบทเรียน  VDO On Demand และการ

ประชุมผานระบบ VDQ Conference 

61,200 สิงหาคม 
2559 

ร.ร. กาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม 

นายศุภกิตติ์ ดนุดิษฐ 
หัวหนากลุมสาระฯ 4 กลุม
สาระ ไดแก วิทย คณิต 
ภาษาตางประเทศ และ
เทคโนโลยี 

 รวมงบประมาณในการดําเนินงาน  ยอดสุทธิ  1,550,000  (หนึ่งลานหาแสนหาหมื่นบาทถวน) 

 

 

หมายเหตุ  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

        
 

ลงชื่อ.................. ............................ 
                (นายนพดล  เดนดวง) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
          (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
       
 




