คูมือนักเร�ยน โรงเร�ยนขอนแกนว�ทยายน

KHONKAENWITTAYAYON

โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี โรงเรียนขอนแกนวิทยายน ปการศึกษา 2560
*********************************************************************************

หลักการและเหตุผล
ดวยกระทรวงศึกษาธิการกําหนดนโยบายสําคัญคือการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.25522561) ซึ่งมุงการสรางพลเมืองไทยยุคใหมที่มีคุณภาพ มีความใฝดี ใฝรู คิดเปน ทําเปน แกปญหาไดดวย รวมทั้ง
มีความเปนพลเมืองโลก(Word Citizen) และมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล (Word Class Standard) ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการแขงขันกับนานาประเทศได โดยมุงมั่นที่จะสนับสนุนผูมีความ
สามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงอุดมศึกษา โดยผลักดันและ
สงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจและตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี มาก
ขึน้ จึงทําใหเกิดแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาและเพิม่ จํานวนนักวิจยั นักประดิษฐ นักคิดคนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลกตอไป ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
แลวเห็นวาสามารถดําเนินการไดโดยการจัดหองเรียนพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสาํ หรับ
นักเรียนที่มีความสามารถดานนี้ โดยเปดหองเรียนพิเศษในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาค
สามารถใหบริหารการศึกษาไดอยางทั่วถึง
การจั ด หองเรียนพิเ ศษดัง กลาวจึง จัดใหสําหรับนักเรียนที่มีทักษะและความสามารถเฉพาะดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี โดยมีเปาหมายหลักใหเปนนักวิทยาศาสตรหรือนักวิจัยที่มีคุณภาพใน
อนาคต ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมอบหมายใหโรงเรียนจัดทําเครื่องมือคัดกรอง
นักเรียน จัดทําหลักสูตรเฉพาะ จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพิ่มขึ้น การพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มพิเศษ เชนการเขาคายวิทยาศาสตร ศึกษาดูงาน/
ทัศนศึกษาไดรับการสงเสริมการทําโครงงานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี พรอมทัง้ ไดรับการสงเสริม
สนับสนุนใหไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ และการพัฒนา อบรม
ครูใหมีทักษะ วิธีการสอน โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิดขัน้ สูงการแกปญ
 หาอยางเปนระบบการมีทกั ษะชีวติ และความสามารถในการใชเทคโนโลยี
อยางสรางสรรค
โรงเรียนขอนแกนวิทยายนเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลและเปนโรงเรียนยอดนิยมโดยไดรบั การยอมรับ
วามีมาตรฐานและศักยภาพสูงในการจัดการศึกษาทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ สามารถผลิตนักเรียนทีม่ คี วามรูด า นวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี โดยเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยังสามารถสอบเขาเรียนตอใน
ระดับอุดมศึกษาเปนจํานวนมาก จากที่มาและความสําคัญดังกลาวนั้น โรงเรียนขอนแกนวิทยายนจึงไดเปดรับ
สมัครนักเรียนเพื่อดําเนินการคัดเลือกตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมี 2
โครงการยอย คือ โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และโครงการพัฒนานักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอน
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วัตถุประสงค
1. โครงการพัฒนานักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตร และเทคโนโลยี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
1.1 เพือ่ สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนทีม่ คี วามสามารถทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีและขยายฐานการศึกษาสําหรับนักเรียนกลุมนี้ออกไปในวงกวาง
1.2 เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพ
2. โครงการพัฒนานักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2.1 เพือ่ พัฒนาและสงเสริมใหนกั เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีม่ คี วามรูค วามสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไดมีโอกาสศึกษาคนควา ตลอดจนวิจัยทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ตามหลักสูตรที่กําหนดใหและตามความสนใจของผูเรียนใหมีพื้นฐานที่จะสามารถนําไปใชวิจัยในระดับสูงตอไป
2.2 เพือ่ สรางเจตคติทดี่ ตี อ การศึกษา คนควา และวิจยั ทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรใหแกนกั เรียน
ที่มีความรูความสามารถพิเศษ อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาระดับสูงตอไป
2.3 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมแกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรไดมโี อกาสศึกษาคนควานอกเหนือจากหลักสูตรทีศ่ กึ ษาในโรงเรียน อันจะเปนประโยชนในการศึกษา
ตอระดับสูงตอไป
เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
1.1 พั ฒ นานั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น ที่ มี ค วามสามารรถพิ เ ศษด า นวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จํานวน 4 หองเรียน ประกอบดวย หองเรียนพิเศษ 2 หองเรียน และหองเรียนคู
ขนาน 2 หองเรียน
1.2 พัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสามารรถพิเศษดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จํานวน 4 หองเรียน ประกอบดวย หองเรียนพิเศษ 2 หองเรียน และหองเรียนคู
ขนาน 2 หองเรียน
1.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอน
ตน และตอนปลายใหมีคาเฉลี่ยสูงขึ้น
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนในโครงการไดรับการพัฒนาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ใหเต็มตาม
ศักยภาพ มีสมรรถนะสําคัญตามจุดเนนของโรงเรียนมาตรฐานสากล และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2560 (เมษายน 2560– มีนาคม 2563)
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งบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการบริหารโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี (ตลอดปการศึกษา) ตอนักเรียน 1 คน มีดังนี้
รายการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(บาท)
(บาท)
1. กิจกรรมการเรียนเพื่อปรับพื้นฐาน
2,000
2,500
2. กิจกรรมคายสงเสริมศักยภาพทางวิชาการ
2,500
3,500
3. กิจกรรมคายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1,000
1,500
และคุณลักษณะที่พึงประสงค
4. กิจกรรมสาธารณะประโยชน(จิตอาสา)
600
600
5. คาดําเนินการพัฒนาสิ่งแวดลอมและจัด
1,000
1,000
บรรยากาศการเรียนรู
6. คาวัสดุ อุปกรณ หองเรียนพิเศษ
900
1.000
7. คาตอบแทนวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษ
1,200
1.200
8.คาตอบแทนวิทยากรเฉพาะเรื่อง
800
1.200
รวม
10,000
12,000
กิจกรรม

1. การบริหารจัดการ
1.1 คัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีหลักสูตรเฉพาะ มีหองเรียน แผนการจัดการเรียนรู
สื่ออุปกรณเฉพาะทันสมัย
1.2 พัฒนาครูใหมคี วามรู ความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และบูรณาการวิธกี ารจัดการ
เรียนการสอน โดยการสนับสนุนใหครูไดเขารับการอบรมเทคนิควิธีการสอน การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณการจัดการเรียนรูข องนักเรียนในโครงการรวมกับโรงเรียนอืน่ ๆทีม่ ศี กั ยภาพมาตรฐาน ทัง้ ในและนอก
ประเทศ
1.3 สรางความรวมมือกับเครือขายโรงเรียน และมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันอุดมศึกษา
ใกลเคียง
1.4 ปรับวิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยการใชแบบทดสอบแบบอัตนัยมากขึน้ จัดทําคลัง
ขอสอบที่ไดมาตรฐาน กําหนดเกณฑมาตรฐานทั้งดานหลักสูตร ครู การจัดการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ การวัด
และประเมินผล
1.5 มีคณะกรรมการบริหาร และดําเนินงานโครงการที่เปนระบบ สามารถตรวจสอบได
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2. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ ครอบคลุมมาตรฐานการ
เรียนรู และสอดคลองกับเปาหมายของ สสวท. เพือ่ ใหมนั่ ใจวานักเรียนจะตองไดเรียนรูเ นือ้ หาครบถวนตามเกณฑ
ที่กําหนด ซึ่งรวมทั้งวิชาในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ดังนั้น นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรนี้จึงสามารถไปสอบเขา
ศึกษาตอหรือสอบแขงขันเขาสูระดับอุดมศึกษาไดอยางเต็มความสามารถ ที่ดําเนินการมามี 3 หลักสูตร คือ
2.1 หลักสูตรลดทอนเวลาเรียน(Acceleration Program) เปนการรนระยะเวลาเรียนใหนอยลง
แตยังคงเนื้อหาเทาเดิม ครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยนักเรียนสามารถจบ
หลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลายภายใน 5 ภาคเรียน
2.2 หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ (Enrichment Program) เปนการขยายกิจกรรมในหลักสูตร
ใหกวางและลึกซึ้งกวาที่มีในหลักสูตรปกติ โดยเชิญวิทยากรและผูเชี่ยวชาญแตละสาขา จากภายนอก เพื่อชวย
กระตุนความคิดริเริ่มสรางสรรค ทักษะในการคิดวิเคราะห แกปญหา ฯลฯ
2.3 หลักสูตรขยายประสบการณ (Extension Program) ใชโปรแกรมนอกหลักสูตร เกินเกณฑ
หลักสูตรปกติกําหนด
3. กิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
3.1 เปนกิจกรรมเฉพาะที่ตางจากกิจกรรมของนักเรียนทั่วไป โดยนํากิจกรรมของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ และ พสวท.มาเปนแนวทางในการจัดทํากิจกรรมพัฒนาผูเ รียนของโรงเรียน เสริมดวยวิชาทีม่ คี วาม
เขมขนทางเนื้อหา และกระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และมุงเนนรองรับการทํา
โครงงานและ การทําโครงงานวิจัย
3.2 เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีอยางเต็มที่ คิดเปน ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรสรางองคความรูและเรียนรู แนวคิดใหม มาใชใน
การเรียนรู
3.3 จัดเนือ้ หาทีย่ ากและทาทายความสามารถมากกวาหลักสูตรสําหรับเด็กทัว่ ไป จัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่สลับซับซอน ลึกซึ้งกวาหลักสูตรปกติ
3.4 เนนกระบวนการคิดชั้นสูง มีกิจกรรมที่ตอบสนองความหลากหลายของกระบวนการเรียนรู
3.5 จัดกิจกรรมที่มุงเนนพัฒนาการทางคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
3. มหาวิทยาลัยขอนแกน และสถาบันอุดมศึกษาใกลเคียง
4. โรงเรียนเครือขายโครงการหองเรียนพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
5. โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
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การวัดและประเมินผล
ระดับ
1. สถานศึกษา

2. บุคลากร

3. นักเรียน

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
1.1 มีแผนดําเนินงาน/โครงการรองรับที่มี
ความเหมาะสม
1.2 มีหลักสูตรและการบริหารจัดการที่
ชัดเจน
1.3 มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
1.4 มีกระบวนการจัดการเรียนรูที่เอื้ตอการ
พัฒนานักเรียนกลุมเปาหมาย
1.5 มีกระบวนการวัดและประเมินที่เปน
ระบบ ชัดเจน สามารถตรวจสอบได
2.1 ผูบริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวของมี
ความตระหนักและเขาใจในโครงการ
2.2 ผูบริหารใหการสนับสนุนและสงเสริม
การดําเนินงานโครงการ
2.3 ครูมีความตระหนัก และรับผิดชอบ
กิจกรรมโครงการ
3.1 นักเรียนมีความรูและความสามารถ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี
3.2 นักเรียนมีมีสมรรถนะสําคัญ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค

วิธีการ
เครื่องมือ
-การสังเกต
-แบบสังเกต
-การสัมภาษณ
-แบบสัมภาษณ
-การสอบถาม
-แบบสอบถาม
-การตรวจสอบเอกสาร
-การประเมินผล
โครงการ

-การสังเกต
-การสัมภาษณ
-การสอบถาม
-การตรวจสอบเอกสาร
-การประเมินผล
โครงการ
-การสังเกต
-การสัมภาษณ
-การสอบถาม
-การทดสอบ
-การประเมินชิ้นงาน

-แบบสังเกต
-แบบสัมภาษณ
-แบบสอบถาม

-แบบสังเกต
-แบบสัมภาษณ
-แบบสอบถาม
-แบบทดสอบ
-เกณฑการ
ประเมินชิ้นงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนในโครงการไดรบั การพัฒนาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เต็มตามศักยภาพ
2. นักเรียนในโครงการ มีสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค
3. สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ใหสูงขึ้นได
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