ปฏิทินการดํา เนินงานโครงการสงเสริม และยกระดับความเปนเลิศทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมั ธยม) ประจําปงบประมาณ 2559
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรูสูค วาม
เปนเลิศวิ ทย- คณิต
1.1 กิจกรรมระดมความคิดเห็ นเกี่ยวกับ
“แนวทางการกํากับติดตามทบทวนหลั กสูตร
สงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร สําหรับห องสงเสริมความเป นเลิศ
ทางดานวิท ยาศาสตรและ คณิตศาสตร
โรงเรีย นกาญจนาภิเษกวิทยาลั ย นครปฐม ครั้ง
ที่ 1
1.2 กิจ กรรมระดมความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ “แนว
ทางการกํากับติดตามทบทวนหลักสูตรสง เสริม
ความเป นเลิศทางดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร สําหรับห องสงเสริมความเป นเลิศ
ทางดานวิท ยาศาสตรแ ละ คณิตศาสตร โรงเรี ยน
กาญจนาภิ เษกวิท ยาลั ย นครปฐม ครั้งที่ 2
1.3 การประชุ มเชิงปฏิบัติ การ การประเมิ น
หลักสูตรการเรี ยนรูที่เนนความเป นเลิศ 4 กลุม
สาระฯ ไดแก วิท ย คณิต ภาษาตางประเทศ และ
เทคโนโลยี

งบประมาณ
(บาท)
46,530

ระยะเวลา

สถานที่

ผูรับผิด ชอบ

12,470

19
กุม ภาพั นธ
2559

โรงเรียนกาญจนา
ภิ เษกวิทยาลั ย นครปฐม

นายวิ นัย บุญชู สง

22,620

24 มีนาคม
2559
โรงเรียนกาญจนา
ภิ เษกวิทยาลั ย นครปฐม

11,440

17-18
โรงเรียนกาญจนา
มีนาคม2559 ภิ เษกวิทยาลั ย นครปฐม

2. พัฒนาอัจฉริ ยะภาพด านวิท ย คณิ ต ภาษา และเทคโนโลยี
2.1 การพัฒ นาหองเรี ยนคุ ณภาพในการดําเนินการปรับการเรี ยนเปลี่ ยนการสอน
2.1.1 การพั ฒนานวัต กรรมโดยการใชการพัฒนา 88,500
4-5
กระบวนการวิจัยและจัดการความรู ครั้ งที่ 1
กุม พาพั นธ
2559
2.1.2 การพั ฒนานวัต กรรมโดยการใชการพัฒนา 110,500
17 มิถุนายน
กระบวนการวิจัยและจัดการความรู ครั้ งที่ 2
2559
2.1.3 การพั ฒนาวัตกรรมโดยใช
16,200
26 มีนาคม
กระบวนการวิจัยและจัดการความรู (ครูโรงเรี ยน
2559
กาญจนาภิ เษกวิท ยาลัย)
2.1.4 จัดอบรมครูตนแบบเกี่ยวกับการสรางนว
ตกรรมโดยใช กระบวนการวิ จัย รวมกับกลุม
โรงเรีย นกาญจนาภิเษกวิทยาลั ย
2.2 นําเสนอผลงาน/นวัต กรรมวิจัยครู และนักเรี ยน
น.ส.วลัยวรรณ พู ลสุขโขv ประสานงานนั กเรีย น
น.ส.สาวิตรี นอยพิทักษ ประสานงานครู

นายวิ นัย บุญชู สง

นายวิ นัย บุญชู สง
และคณะ
(รวมกับกลุมโรงเรียน
กาญจนาฯ ทั้งหมด 10
โรงเรียน)

ร.ร. กาญจนาภิ เษก
วิทยาลั ย นครปฐม

นายวิ นัย บุญ ชู
นางสาววลัยวรร พู ลสุขโข

ร.ร. กาญจนาภิ เษก
วิทยาลั ย นครปฐม
ร.ร. กาญจนาภิ เษก
วิทยาลั ย นครปฐม

นายวิ นัย บุญ ชู
นางสาววลัยวรร พู ลสุขโข
นายวิ นัย บุญ ชู
นางสาววลัยวรรณ พูลสุขโข
น.ส. สาวิตรี น อยพิทักษ
น.ส. สาวิตรี น อยพิทักษ
และคณะ
(รวมกับกลุมโรงเรียน
กาญจนาฯ ทั้งหมด 10
โรงเรียน)
น.ส.วลัยวรรณ พู ลสุขโข
น.ส.สาวิตรี นอยพิทักษ
และคณะ
(รวมกับกลุมโรงเรียน
กาญจนาฯ)

29,300

19-21
มีนาคม 2559

ร.ร. กาญจนาภิ เษก
วิทยาลั ย นครปฐม

126,400

25-27
สิงหาคม
2559

ร.ร. กาญจนาภิ เษก
วิทยาลั ย นครปฐม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2.3 การพั ฒนานวัตกรรมการวัดและประเมิ นผล

งบประมาณ
(บาท)
29,400

2.4 การพั ฒนาคลังขอสอบ

36,900

2.5 กิจกรรมค ายแลกเปลี่ ยนเรี ยนรูร วมกับ
มหาวิท ยาลัย
2.5.1 จัดกิจ กรรมคายภายในโรงเรียน

138,500

2.5.2 จัดกิจ กรรมคายภายนอกโรงเรี ยน

249,500

2.6 กิจ กรรมบูรณาการเพื่ อพั ฒนาความเป นเลิศดา น
วิทย -คณิต
2.6.1 กิจกรรมสอนเสริมเพิ่ม เติม

235,120

2.6.2 กิจกรรมคายวิ ทยาศาสตรทางทะเล

75,600
159,520

และการอนุ รักษ ระดับม.ปลาย
3.

อบรมครู ผูบริหารในการพั ฒนาทั กษะ
ความสามารถในการจัด การเรี ยนการสอน/การ
บริหาร การใช สื่อและเทคโนโลยี

158,600

4.

พัฒนาสื่อการเรีย นการสอนและการใชเทคโนโลยี
4.1 กิจ กรรมพัฒนาศู นย เพิ่ม เวลารู กลุม สาระ
การเรี ยนรูวิท ยาศาสตร
4.2 กิจ กรรมการอบรมการสรางสื่อการเรีย นการ
สอนออนไลน (E-learning (งานคอมพิ วเตอร)
4.3 กิจ กรรมการพั ฒนาสื่ อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร กลุมสาระคณิตศาสตร
4.4 กิจ กรรมการอบรม English Classroom
กลุมสาระการเรีย นรู ภาษาตางประเทศ
คายคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ

83,450

5.

140,400

ระยะเวลา

สถานที่

ผูรับผิด ชอบ

3 มิถุนายน
2559
29 กรกฎาคม
2559

ร.ร. กาญจนาภิ เษก
วิทยาลั ย นครปฐม
ร.ร. กาญจนาภิ เษก
วิทยาลั ย นครปฐม

นายจิรากร สําเร็ จ
นางสาวชลธิ ชา บํา รุง กิจ

15-16
ร.ร. กาญจนาภิ เษก
น.ส.สิริ นทร ปานแม น
มีนาคม 2559
วิทยาลั ย นครปฐม
และคณะ
28-29
นอกสถานที่
นายศั กดา
มีนาคม 2559
ปานรักษา
2559
ตลอดป
ร.ร. กาญจนาภิ เษก
นางสาวชญาดา ฟองนวล
งบประมาณ
วิทยาลั ย นครปฐม
ตลอดป
ร.ร. กาญจนาภิ เษก
นางสาวชญาดา ฟองนวล
งบประมาณ
วิทยาลั ย นครปฐม
ชวงเดื อน คายวิทยาศาสตร ทาง นางสาวชญาดา ฟองนวล
มีนาคม
ทะเลและการ
อนุรักษ จ.ชลบุรี
2-4
อ.ชะอํา -หัวหิน
ร.ร.กาญจนาภิ เษก วิทยาลั ย
พฤษภาคม
จ.เพชรบุรี
สุราษฯ, กาฬสิ นธุ และ
2559
ฉะเชิง เทรา
(อรวรรณ สระทองอยู)
ภาคเรี ยนที่ 1
ร.ร. กาญจนาภิ เษก
น.ส.อุ ษณีย นอยศรี
ปการศึกษา
วิทยาลั ย นครปฐม
หัวหนา กลุ มสาระฯ 4 กลุม
2559
สาระ ไดแก วิท ย คณิต
ภาษาตางประเทศ และ
เทคโนโลยี

30 มิ.ย. –
4 ก.ค.
กรกฎาคม
2559

นอกสถานที่
(จัดรวมกับ กลุมอี ก 9
โรงเรียน)

นางวรรณวิ ภา พฤติ ภากร
รร.กาญจนาฯ นครปฐม

ที่
6.

โครงการ/กิจกรรม
การพั ฒนาครู และผูบริหารในการใช สื่อออนดี
มาน

งบประมาณ
(บาท)
61,200

ระยะเวลา
สิงหาคม
2559

6.1 การสร างบทเรียน VDO On Demand และการ
ประชุมผ านระบบ VDQ Conference

รวมงบประมาณในการดํ าเนินงาน

สถานที่
ร.ร. กาญจนาภิเษก
วิทยาลั ย นครปฐม

ผูรับผิด ชอบ
นายศุ ภกิตติ์ ดนุดิษฐ
หัวหนากลุ มสาระฯ 4 กลุม
สาระ ไดแ ก วิท ย คณิต
ภาษาตางประเทศ และ
เทคโนโลยี

ยอดสุทธิ 1,550,000 (หนึ่งลานห าแสนห าหมื่นบาทถวน)

หมายเหตุ กํา หนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ลงชื่อ..............................................
(นายนพดล เดนดวง)
ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตํา หนักสวนกุหลาบมัธยม)

