
 
 

โครงการยกระดบัและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร   
ประจําปงบประมาณ 2559 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนกัสวนกุหลาบมัธยม) 

 
1.  โครงการ   โครงการยกระดับและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร   
2.  กิจกรรม   1)  การพัฒนาหลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศ ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

2)  การพัฒนาหองเรียนคุณภาพในการดําเนินการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 
3)  อบรมคร ู ผูบริหารในการพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดการเรียนการสอน/  
     การบริหาร  และการใชสื่อเทคโนโลย ี
4)  จัดหาซื้อส่ือ หนังสือ เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
5)  การจัดคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
6)  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สืบสานงานพระราชดําร ิ

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) 
 
10.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องดวยปจจุบัน  กระทรวงศึกษาธิการไดมุงปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  โดยยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาสูประชาคมอาเซียน  รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ  ตามยุทธศาสตรขอที่  4  การปฏิรูปการเรียนรูและยกระดับคุณภาพการศึกษา ปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสํานึกความเปนไทย  ยุทธศาสตรขอที่ 5  การปฏิรูปครูโดยเนนการผลิตและพัฒนาครูที่มี



คุณภาพ  ขอที่  6 การปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  และขอที่  8  การเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน  ทั้งน้ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดกําหนดจุดเนนออกเปน  3  สวน 
เพื่อสนองนโยบายดังกลาว  ไดแก  สวนที่ 1  จุดเนนดานผูเรียน  โดยไดกําหนดไววาใหนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ  ไดรับการสงเสริมใหมีเปนเลิศ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร  
คณิตศาสตรภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ  สวนที่ 2  จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยครูตอง
ไดรับการพัฒนาองคความรู และสมรรถนะ ผานการปฏิบัติจริงและการชวยเหลืออยางตอเนื่อง  ตองไดรับการ
พัฒนาองคความรูเก่ียวกับการพัฒนาการคิด การวัดประเมินผลของครู ใหสามารถพัฒนาและประเมินผล
นักเรียนเปนรายบุคคล  สามารถจัดการเรียนรูในวิชาที่โรงเรียนตองการไดดวยตนเองหรือใชสื่อเทคโนโลยี  
และสวนที่ 3  จุดเนนดานการบริหารจัดการ  สถานศึกษาตองมีการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
และตั้งแตในปการศึกษา 2554  โรงเรยีนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)  
และกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ทั้งหมด 9  โรง  ไดรับงบประมาณสนับสนุนใหกาวสูการยกระดับ
และสงเสริมความเปนเลิศด านวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร  รวมถึงการเขาสูการเปนโรงเรียนดีมี
มาตรฐานสากล (World - Class Standard School)  โดยมุงเนนความเปนเลิศการเรียนรูดานวิทยาศาสตร  
และคณิตศาสตร  ซึ่งตองมีการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ  โดยเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรคณิตศาสตร  เพื่อใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและดีเยี่ยม  

ทั้งน้ีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยทั้ง  9  แหง  จัดตั้งในปพุทธศักราช  2539  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  เน่ืองในวโรกาสที่พระองคทรงครองสิริราชสมบัติครบ  50  ป  
เปนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงคพิเศษเชนเดียวกับโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ  และจัดการ
เรียนการสอนใหนักเรียนมีความรูทางวิชาการเปนอยางดี  มีความประพฤติเปนที่พึงประสงคของสังคมและ
สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีคณุภาพ  รับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจํา  และไป–กลับ  ทั้งใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยเนนความเปนเลิศวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  
เทคโนโลยี  ภาษาและสุนทรียภาพทางดนตรีและกีฬา       

ดังนั้น  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จึงมีนโยบายที่จะพัฒนา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยทั้ง 9 แหง  กาวสูการเปนโรงเรียนสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร  และโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล (World - Class Standard School)  ตั้งแตปการศึกษา 2554  
เปนตนไป  โดยเปดทําการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6  ในลักษณะของโรงเรียนประจํา  และ     
ไป–กลับ  เพื่อเพ่ิมโอกาสใหกับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  เทคโนโลยี  ภาษา  
และนวัตกรรมในทุกทองถิ่น  อีกทั้งเปนการสงเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร  เทคโนโลยี  ภาษา  และนวัตกรรม  ใหมีปริมาณและคุณภาพสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ  ที่สามารถทําการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางความรูและนวัตกรรมได   
 
11.  บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ 
1. ครูและนักเรียนใชวัสดุตามความจําเปนเหมาะสมสอดคลองกับวตัถุประสงคของการดําเนินการ 
2. ครูและนักเรียนไดรับการพัฒนาความรู ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหไดสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 
ความมีเหตุผล 
1. ครูและนักเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อความรูในรายวิชากับการนําไปใชไดอยางสมเหตุสมผล 



2. ครูและนักเรียนสามารถคิดวิเคราะหนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนและประยุกตใชกับ
รายวิชาอ่ืนไดอยางสมเหตุสมผล 

ความมีภูมิคุมกันที่ดี 
 1.  ครูและนักเรียนสามารถนําหลักคิดไปสูการเรียนการสอนไดอยางมีความสุข รูทันโลกเทคโนโลยี 
2.  ครูและนักเรียนสามารถนําหลักวิชามาใชกับเทคโนโลยีใหเกิดรูปธรรมอยางชัดเจน 
เงื่อนไขความรู 
1.  นักเรียนมีความรูตามมาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตร  
2.  นักเรียนสามารถดําเนินการตามมาตรฐานสาระการเรียนรูคณิตศาสตร นําเทคโนโลยีมาใชไดอยาง

เหมาะสมกับความจําเปนในสถานการณปจจุบัน 
เงื่อนไขคุณธรรม 
1.  นักเรียนและครูมีความประหยัด รูจักเลือกใชวัสดุที่จําเปนและเหมาะสมกับวัตถุประสงค 
2.  นักเรียนและครูมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาที่ มีน้ําใจ รูจักการแบงปน เอื้อเฟอตอเพื่อน

รวมงาน 
 

12.  วัตถุประสงคโครงการ 
12.1  เพื่อพัฒนาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระตําหนักสววนกุหลาบมัธยม)  

ยกระดับสูการเปนโรงเรียนสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร 
12.2  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร   
12 .3 เพื่อเรงรัดพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษที่มีทักษะด านวิทยาศาสตร  

คณิตศาสตร  เทคโนโลยี   ให เปนนักวิทยาศาสตร  นักวิจัย  เปนการเพิ่มปริมาณนักวิทยาศาสตร
ภายในประเทศใหมากขึ้น  สามารถเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแขงขันกับนานาประเทศได 
 
13.  เปาหมาย 

13.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 
13.1.1  พัฒนาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)  และ

กลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย รวมทั้งหมด 9 โรง 
13.1.2  สงเสริมนักเรียนที่มีความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  เทคโนโลยี  และ

ภาษา  ประจําปงบประมาณ 2559  จํานวน 270 คน  (30 คน * 9  หองเรียน) 
 

13.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
13.2.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

อยูในระดับสูง  ดังน้ี  
ระดับมัธยมศึกษาปที่  3 
(1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร ไมต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที่  70 
(2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ไมต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที่  70 
(3)  ผลการทดสอบวัดทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O – Net) คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชา  ไม

ต่ํากวารอยละ  55 
 



ระดับมัธยมศึกษาปที่  6 
(1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร ไมต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที่  70 
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ไมต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที่  70 
(3)  ผลการสอบวัดทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (O – Net)  ไมต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที่  

70 ในกลุมสาระการเรียนรูที่เขาสอบ 
 
14.  วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการโดยมีคณะกรรมการการบริหารโครงการยกระดับและสงเสริมความเปนเลิศด าน
วิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพื่อกาวสูการเปนโรงเรียนสงเสริมความเปน
เลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  ดังน้ี  

1. องคประกอบของคณะกรรมการ 
 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (วิชาการ)   ประธาน 
 ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน  สพฐ.     รองประธาน 
 ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  (สงป.)      กรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สมป. )    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร     กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน     กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยสารคาม     กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร     กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยมหดิล     กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยจฬุาลงกรณ    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา     กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    กรรมการ 
 ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย(ีสสวท)   กรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.)  กรรมการ 
 ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ    กรรมการ 
 ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา    กรรมการ 
 ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ    กรรมการ 
 ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ    กรรมการ 
 ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี    กรรมการ 
 ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี   กรรมการ 
 ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี    กรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักวิชาการ สพฐ. (สวก.)    กรรมการและเลขานุการ 
 ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 



2.1) กําหนดนโยบายในภาพรวม  กรอบและทิศทางของโครงการ  เพื่อใหโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยกาวสูการเปนโรงเรียนสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  เพื่อใหการ
ดําเนินการของแตละโรงเรียนเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2.2) กําหนดแนวทางใหคําแนะนํา  สงเสริม  กํากับ  ติดตาม  ดูแลและประสานงานกับ
หนวยงานที่เก่ียวของ 

2.3) ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ  จัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผล
เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือใหขอคิดเห็นทุกปการศึกษา 

2.4) ใหคณะกรรมการมีอํานาจในการตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อการนี้ไดตาม
ความเหมาะสม 

3. ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 
 
ขอบขายของกิจกรรมของโครงการ  

1) การพัฒนาหลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศ ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
1.1.1 กิจกรรมระดมความคดิเห็นเกี่ยวกับ “แนวทางการกํากับติดตามทบทวนหลักสูตร

สงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  สําหรับหองสงเสริมความ
เปนเลิศทางดานวิทยาศาสตรและ คณิตศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม ครั้งที่ 1 

1.1.2 กิจกรรมระดมความคดิเห็นเกี่ยวกับ “แนวทางการกํากับติดตามทบทวนหลักสูตร
สงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  สําหรับหองสงเสริมความ
เปนเลิศทางดานวิทยาศาสตรและ คณิตศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม ครั้งที่ 2 

1.1.3 กิจกรรมระดมความคดิเห็น “การกํากับติดตาม ประเมินผลและวิจัยพัฒนาหลักสูตร
หองสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กลุมโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย” 

2)  การพัฒนาหองเรียนคุณภาพในการดําเนินการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 
  2.1   การพัฒนากระบวนการวิจัยและจัดการความรู 

  2.1.1  การพัฒนานวัตกรรมโดยการใชกระบวนการวิจัยและจัดการความรู ครั้งที่ 1 
    2.1.2  การพัฒนานวัตกรรมโดยการใชการพัฒนากระบวนการวิจัยและจัดการ

ความรู ครั้งที่ 2 
   2.1.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการจัดการเรียนรู  เพ่ือทักษะ

การพัฒนากระบวนการวิจัย และการจัดการความรู สําหรับหองสงเสริมความเปนเลิศ
ทางดานวิทยาศาสตรและ คณิตศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระ
ตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)” 

2.1.4  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพัฒนากระบวนการวิจัย 
และการจัดการความรู สําหรบักลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

 2.2 การนําเสนอผลงาน/นวัตกรรมวิจัยครู และนักเรียน 
2.3 การพัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผล 
2.4 การพัฒนาคลังขอสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 



2.5  การจัดกิจกรรมเขาคายแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับมหาวิทยาลัย 
 2.5.1 กิจกรรมคายภายในโรงเรียน (หลักสูตร 2 วัน ไป-กลับ) 

2.5.2 กิจกรรมจัดกิจกรรมคายภายนอกโรงเรียน (หลักสูตร 2 วัน 1 คืน)   
2.6  การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณบูรณาการเพื่อพัฒนาความเปนเลิศดานวิทย-คณิต 

2.6.1 กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมเติมระดับม.ตนและม.ปลาย 
2.6.2 กิจกรรมคายวิทยาศาสตรทางทะเลและการอนุรักษ ระดับม.ปลาย 

3) การอบรมครู  ผูบริหารในการพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดการเรียนการสอน/ การบริหาร  
และการใชสื่อเทคโนโลยี 

4)  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการใชเทคโนโลยี 

4.4 กิจกรรมการอบรม English Classroom กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
5)  การจัดคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
6)  การพัฒนาอบรมเชิงปฏิบัติการครูและผูบริหารในการใชสื่อ Ondemane 
  

15.  ระยะเวลาดําเนินงาน  
ปงบประมาณ  2559  

 
16.  งบประมาณ  

รายการงบประมาณของโครงการ / กิจกรรม 
 คาตอบแทน     .....268,000.............. บาท 
 คาใชสอย     .....934,230.............. บาท 
 คาวัสด ุ      .....349,190............. บาท  

รวมงบประมาณทั้งสิน้จํานวน   1,550,000   (หนึ่งลานหาแสนหาหมื่นบาทถวน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     4.1 กิจกรรมพัฒนาศูนยเพ่ิม เวลารู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
4.2 กิจกรรมการอบรมการสรางสื่อการเรียนการสอนออนไลน (E-learning (งาน

คอมพิวเตอร) 
4.3 กิจกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร กลุมสาระคณิตศาสตร 



ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการดําเนินงานตามโครงการ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ งบดําเนนิงาน 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1. พัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรูสูความ

เปนเลิศดานวิทย-คณิต 
46,530 72,000 35,030 4,300 

2 การพัฒนาหองเรียนคุณภาพในการ
ดําเนินการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 

1,061,240 173,600 629,200 258,440 

 2.1   การพัฒนากระบวนการวิจัยและ
จัดการความรู     

244,500 100,800 89,200 54,500 

    2.1.1  การพัฒนาวัตกรรมโดยใช
กระบวนการวิจัยและจัดการความรู ครั้งที่ 
1 (นักเรียน) 

85,500 36,000 48,000 4,500 

    2.1.2  การพัฒนาวัตกรรมโดยใช
กระบวนการวิจัยและจัดการความรู ครั้งที่ 
2 (นกัเรียน) 

110,500 36,000 28,000 46,500 

    2.1.3  การพัฒนาวัตกรรมโดยใช
กระบวนการวิจัยและจัดการความรู (ครู) 

16,200 7,200 6,000 3,000 

    2.1.4  การพัฒนาวัตกรรมโดยใช
กระบวนการวิจัยและจัดการความรู (กลุม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย) 

29,300 21,600 7,200 500 

 2.2 การนําเสนอผลงาน/นวัตกรรมวิจัยครู 
และนักเรียน 

126,400 12,800 75,600 38,000 

 2.3 การพัฒนานวัตกรรมการวัดและ
ประเมินผล 

29,400  16,900 12,500 

 2.4 การพัฒนาคลังขอสอบตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด 

83,460  16,500 66,920 

 2.5  การจัดกิจกรรมเขาคายแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกับมหาวิทยาลัย 

387,500  272,000 115,500 

    2.5.1 กิจกรรมคายภายในโรงเรียน 
(หลักสูตร 2 วัน ไป-กลับ) 

138,000  108,000 30,000 

     2.5.2 กิจกรรมจัดกิจกรรมคายภายนอก
โรงเรียน (หลักสูตร 2 วัน 1 คืน)   

249,500  164,000 85,500 

 2.6  การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ
บูรณาการเพ่ือพัฒนาความเปนเลิศดาน
วิทย-คณิต 

187,330 60,000 111,640 16,520 

 2.6.1 กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมเติม 75,600 60,000  15,600 

 2.6.2 กิจกรรมคายวิทยาศาสตรทางทะเล
และการอนุรักษ ระดับม.ปลาย 

112,560  111,640 920 



ที ่ กิจกรรม งบประมาณ งบดําเนนิงาน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

3) การอบรมครู  ผูบริหารในการพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน/ 
การบริหาร  และการใชสื่อเทคโนโลยี 

158,600  158,600  

4)  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการใช
เทคโนโลย ี

84,450   84,450 

5)  การจัดคายพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 

140,400 58,400 82,000  

6)  การพัฒนาอบรมเชิงปฏิบัติการครูและ
ผูบริหารในการใชส่ือ Ondemane 

61,200 28,800 29,400 3,000 

 รวมงบประมาณ 1,550,000 268,000 934,230 347,770 

หมายเหต:ุ  ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
17.  ผลที่คาดวาจะไดรบั 

17.1 นักเรยีนมีความเปนเลิศทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร 
17.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรคณิตศาสตรในระดับชาติ  สูงกวารอยละ 55 
17.3 การยกระดับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสูความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร  เปนการกระจายโอกาสใหนักเรียนของโรงเรียนดีประจําตําบลที่อยูในทองถิ่นมีโอกาสไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  สงผลถึงคุณภาพชีวิตของนักเรียนในอนาคต   

17.4 การยกระดับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสูความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร  เปนการกระจายโอกาสใหนักเรียนของโรงเรียนดีในเขตพื้นที่บรกิารทุกภูมิภาคมีโอกาสเขาเรียนที่
มีคุณภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  สงผลถึงคุณภาพชีวิตของนักเรียนในอนาคต   

17.5 โรงเรียนไดรับการประเมินเปนโรงเรียนสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เทียบมาตรฐานสากล  ครู นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรอยางเต็ม
ศักยภาพ 
 
18.   ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น 

18.1  เปนการสงเสริมสนับสนุนกระจายโอกาสการผลิตและการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร  เทคโนโลยี  ภาษา และนวัตกรรม  ใหมีปริมาณและคุณภาพสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ  ที่สามารถทําการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางความรูและนวัตกรรมได  

18.2  เปนการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  เทคโนโลยี  ภาษาและ
นวัตกรรม  เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมใหสอดคลองกับความตองการของภาคเศรษฐกิจและสังคม 

18.3  เปนการสงเสริมการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  เทคโนโลยี  ภาษาและ
นวัตกรรมใหกระจายอยางทั่วถึงทุกทองถิ่น  ซ่ึงเปนกลไกสําคัญทางปญญาในการสรางและเผยแพรความรู  
และใชความรู  เพ่ือแกไขปญหาในชุมชน  การเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาประเทศใหมีความกาวหนาอยาง
ยั่งยืน 

18.4  เปนแนวทางที่จะชวยลดปญหาความเล่ือมล้ําดานคุณภาพการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรของประเทศที่ปจจุบันสวนใหญกระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานครและตัวจังหวัดเทาน้ัน 



18.5  เปนแนวทางที่จะชวยยกระดับความเปนอยูของครอบครัวของนกัเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ไมดีใหดีขึ้นในอนาคต 
 
19.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
    1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยูใน
ระดับสูง  ขึ้นรอยละ 80 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการทดสอบวัดทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – Net) คะแนน
เฉลี่ยทุกรายวิชา  ไมต่ํากวารอยละ  55 
 
 
20.  ผูรบัผิดชอบโครงการ 
 กลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 9 แหง  
 
21.  หนวยงานที่เกี่ยวของ  

11.1  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 11.2  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 11.3  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 11.4  สถาบันอุดมศึกษา 
 11.5  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
   ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ           

          (นายนพดล  เดนดวง)  
     ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
      (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)  

 
ลงชื่อ    ผูรับผิดชอบโครงการ 

               (นายการุณ  หุนธานี)  
                           ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธาน ี 
                                ประธานกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
 

  
 




