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17 พฤศจกิายน 2561



จ ำนวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2562

ประเภท จ ำนวน               
ห้องที่เปิดสอน

จ ำนวน           
นักเรียนที่รับ

ห้องเรียนปกติ 13 520
ห้องเรียนพเิศษวทิย์ 1 36
ห้องเรียนพเิศษ HUB 1 25

รวม 15 581



รายละเอียดการจัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ปีการศึกษา 2562 (จ านวน 36 คน)

- รายวิชาพื้นฐาน เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
- รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ สสวท.

- เรียนวิชา วิทยาศาสตร์ สอวน. 
- รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมและภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 
- ไม่เรียน IS จ านวน 2 หน่วยกิต
- เรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กับครูชาวต่างขาติคู่กับ
ครูชาวไทย (Co-Teacher) วิชาละ 1-2 คาบต่อสัปดาห์



รายละเอียดการจัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 
2 ภาษา (Hub Education) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 (จ านวน 25 คน)

- รายวิชาพื้นฐาน เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
- รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ สสวท.
- เรียนวิชา วิทยาศาสตร์ สอวน. 
- รายวิชาภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2
- ไม่เรียน IS จ านวน 2 หน่วยกิต
- เรียนทุกรายวิชากับครูชาวต่างขาติคู่กับครูชาวไทย (Co-Teacher) 

ยกเว้น ภาษาไทย ประวัติศาสตร์และศาสนา



กจิกรรมเสริมหลกัสูตร
ของนักเรียนในโครงกำรห้องเรียนพเิศษ

วทิยำศำสตร์ คณติศำสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม 

ระดบัช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น



1. ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

1. เสริมภาษาอังกฤษส าหรบัวิชาวิทยาศาสตร์
(1/14 , 2/14  และ 3/14) (จ้างครูชาวต่างชาติ)

2. มุ่งสู่เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ภาคเหนือ 
และโอลิมปิกวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ (IJSO) 
(1/14 , 2/14 และ 3/14) (นักเรียนจ่ายค่าสมัครสอบเอง)

3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
(ส่งเสริมความเป็นเลิศ) (1/14 , 2/14 และ 3/14)
(เข้าร่วมการแขง่ขัน)

4. ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์  
(1/14 , 2/14 และ 3/14) (สอนเสริม+กิจกรรมชุมนุม)



1. ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

5. ค่ายบูรณาการองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศ 
(1/14 , 2/14 และ 3/14) 
(กิจกรรมในโรงเรียน+แหลง่เรยีนรู้ในจังหวัด)

6. การศึกษาเรียนรู้งานสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(1/14 , 2/14 และ 3/14) (ไป-กลับ)

7. กิจกรรมสร้างเสริมและพัฒนาผูท้ี่ความสามารถพเิศษทางวิทยาศาสตร์  
(1/14) (1 วัน)

8. กิจกรรม “จุดประกายโครงงานฐานวิจัย” (2/14)
(1 วัน แหล่งเรียนรู้ในจังหวัด)

9. กิจกรรม การน าเสนอโครงงานฐานวิจัย (2/14) (1 วัน กิจกรรมในโรงเรียน)



1. ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

10. ค่ายคอมพิวเตอร์ (2/14) (2 วัน กิจกรรมในโรงเรียน)
11. ค่ายส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2/14 และ 3/14) (2 วัน) 
12. สอนเสริมเตรียมความพรอ้มนักเรียนชั้น ม.๓ สู่สนามสอบ O-NET (3/14)

(กลุ่มวิชาการ)
13. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และคอมพิวเตอร์ (1/14 , 2/14  และ 3/14) 
14. กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หอ้งเรียนพิเศษ (1/14 , 2/14  และ 3/14)



1. ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1 เทอม 1
1. ติวโอลิมปิก (สมัครใจ)
2. ดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ม.1 เทอม 2
1. ค่ายคณิตศาสตร์ 
2. ค่ายบูรณาการ
3. ค่ายวิทยาศาสตร์

ม.2 เทอม 1
1. ติวโอลิมปิก (สมัครใจ)
2. ดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
3. จุดประกายโครงงานฐานวิจัย
4. เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ มช.

ม.2 เทอม 2
1. ค่ายคณิตศาสตร์
2. ค่ายบูรณาการ
3. น าเสนอโครงงานฐานวิจัย
4. อบรมคอมพิวเตอร์

ม.3 เทอม 1
1. ติวโอลิมปิก (สมัครใจ)
2. ดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
3. เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ มช.

ม.3 เทอม 2
1. ค่ายบูรณาการ
2. ติว O-net (ม.3 ทุกห้อง)



ทัศนศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ระดับภาคเหนือตอนบน



ปฏิบัตกิารทางวทิยาศาสตร์ ณ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่



โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

(RBL)



กิจกรรมบูรณาการ 
ห้องเรียนพิเศษ 

ม.ต้น

วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์



จ ำนวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2562

ที่ แผนกำรเรียน
จ ำนวน

ห้องทีเ่ปิดสอน
จ ำนวน

นักเรียนที่รับ
1 ศิลป์ – ทัว่ไป 1 40
2 ศิลป์ – สังคม 1 40
3 ศิลป์ – ภาษาจีน 1 40
4 ศิลป์ – ภาษาญ่ีปุ่น/ฝร่ังเศส 1 40
5 ศิลป์ – องักฤษ 1 40
6 คณิต - องักฤษ 2 80
7 วิทย์ – คณิต 6 240

รวมห้องเรียนปกติ 13 520

ประเภทห้องเรียนปกติ



1. กลุ่มแผนการเรียนศิลป์ - ทั่วไป

หลักสูตร : รายวิชาเพิ่มเติม เน้น ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์และพลศึกษา

การศึกษาต่อ  : คณะครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน ฯลฯ



2. กลุ่มแผนการเรียนศิลป์ - สังคม

หลักสูตร : รายวิชาเพิ่มเติม เน้น ภาษาไทย สังคมศึกษา

การศึกษาต่อ  : นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ



3-5. กลุ่มแผนการเรียนศิลป์–จีน, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, อังกฤษ

หลักสูตร : รายวิชาเพิ่มเติม เน้นภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2

การศึกษาต่อ  : มนุษยศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ อักษรศาสตร์ 
นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน 
การทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฯลฯ



6. กลุ่มแผนการเรียนคณิต - อังกฤษ

หลักสูตร : รายวิชาเพิ่มเติม เน้น คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

การศึกษาต่อ  : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี ครุศาสตร์ 
การเงินและการธนาคาร ฯลฯ



7. กลุ่มแผนการเรียนวิทย์ - คณิต

หลักสูตร : รายวิชาเพิ่มเติม เน้น วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

การศึกษาต่อ  : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สถิติศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ



โรงเรียนพะเยาพิทยาคมร่วมกับส านักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา 
จัดกิจกรรมวันแนะแนวอาชีพ "เปิดโลกการศึกษาพัฒนาสู่อาชีพ" 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปี 2561



นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 
“พิษณุโลกเกมส”์ ระหว่างวันที่ 24-30 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวณัฐญานันท์ บุญเรือง   
- เหรียญทอง การแข่งขันขว้างจักร 
- เหรียญทอง การแข่งขันทุ่มน้ าหนัก 

นางสาวณัฐฐญาดา เรือนป้อ 
- เหรียญทอง การแข่งขันวิ่ง 2,000 เมตร 
- เหรียญทองแดง การแข่งขันวิ่งผลัด 3x800 เมตร 

นายก้องภพ วังแผน 
- เหรียญเงิน การแข่งขันเขย่งก้าวกระโดด 

น.ส.พิมญาดา เถาหน้อย
- เหรียญเงิน การแข่งขันวิ่ง 5,000 เมตร 

- เหรียญทองแดง การแข่งขันวิ่ง 3,000 เมตร 

- เหรียญทองแดง การแข่งขันวิ่งผลัด 3x800 เมตร 

ครูผู้ควบคุม คุณครูประสงค์ อิ่นค า 

น.ส.ลลติา อนุเคราะห์         
- เหรียญทองแดง การแข่งขันก้าวกระโดด 

นายวรโชติ จันทร์ผ่องศรี    
- เหรียญทองแดง การแข่งขันเดิน 10,000 เมตร







ผลงานนักกรีฑา ระดับชาตแิละนานาชาตอิย่างต่อเน่ือง



รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 1 
- การแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ
- การประกวดท านองสรภัญญะ 

เนื่องในกิจกรรมสัปดาหส์่งเสริม
พระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา
และวันอาสาฬหบูชา

- การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้อาเซียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



ต้อนรับ Madame Caroline Schmitt ผู้ช่วยที่ปรึกษาภาษาฝรัง่เศส 
ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานฑูตฝรั่งเศส ประจ าประเทศไทย 

ซ่ึงมาเยี่ยมศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาฝรั่งเศส จังหวัดพะเยา 
(ศูนย์ที่ 22) โรงเรียนพะเยาพิทยาคม



ถ้วยพระราชทานและเกียรติบัตร 
รางวัลชนะเลศิ การประกวดนาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษา 

โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9



การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.-สปอนเซอร์ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์พระบรมราชินนีาถ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2561

รุ่น 13 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ ได้รับรางวัลที่ 3
รุ่น 15 ปีชาย ได้รับรางวัลเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย



นักเรียนผ่านการคัดเลอืกเขา้ร่วม
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2560
และได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าค่ายระดับประเทศ 3 คน ได้แก่

นายสุรพัศ วงศ์หาญ รางวัลเหรียญทอง        สาขาชีววิทยา
นายพอเจตน์ ค ามา รางวัลเหรียญทองแดง   สาขาฟิสิกส์
นายกฤษณ์ เอื้อพิทักษ์สกุล     รางวัลเหรียญทองแดง   สาขาคณิตศาสตร์



จ ำนวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2562

ที่ แผนกำรเรียน
จ ำนวน

ห้องทีเ่ปิดสอน
จ ำนวน

นักเรียนที่รับ
1 วิทย์ – คณิต วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอ้ม (Smart Science-Math : SSM)
1 30

2 วิทย์ – คณิต ภาษาองักฤษ (Gifted in English) 1 36
รวมห้องเรียนพเิศษ 2 66

ประเภทห้องเรียนพิเศษ



1.  วธีิกำรเพิม่พูนประสบกำรณ์ 
(Enrichment program)

2.  วธีิกำรขยำยหลกัสูตร (Extension program)
3.  วธีิกำรลดระยะเวลำกำรเรียน 

(Acceleration program)
4.  กำรใช้ผู้เช่ียวชำญพเิศษเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำดูแล 

(Mentoring)

รูปแบบการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ



1.1 รู้จักตนเองให้มากขึ้น ค้นหาตัวเอง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ  การอ่าน 
ความสนใจ จากการเรียน การศึกษาหาความรู้ ว่านักเรียนสนใจในเรื่องใด    
เพื่อน าไปสู่การจัดท า เค้าโครงโครงงาน  

1.2 ตรวจสอบให้แน่ชัด ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม รวบรวมทฤษฎี กระบวนการ    
ท าโครงงาน และปรับปรุงเค้าโครงของโครงงาน แล้วด าเนินการทดลอง       
เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่นักเรียนสนใจ

1.3 มุ่งม่ันหาค าตอบ ด าเนินการทบทวน ตรวจสอบผล และจัดท ารายงาน   
พร้อมเตรียมตัวเข้าร่วม กิจกรรมการน าเสนอโครงงานในระดับภูมิภาค

แนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ในโครงการห้องเรียนพิเศษ

หลักการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์



1. ในระหว่างการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา นักเรียนจะได้รับความรู้เพิ่มเติม
ตามหลักสูตรเพิ่มพูน ตามโครงสร้างหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียน
ได้เข้าร่วม

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีความสามารถพเิศษทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการส่งเสริมด้านภาษาต่างประเทศ 
อย่างเต็มตามศักยภาพ

3. นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวทางของกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

4. นักเรียนได้รับการพัฒนาและสนับสนุนให้เป็นผู้ที่มีทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล และปลูกฝังให้มีเจตคติทางด้านวิทยาศาสตร์

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการห้องเรียนพิเศษ



1. ผู้ปกครองจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการด าเนินงานเพิ่มเติม
2. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่โครงการจัดให้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80
3. ขณะศึกษาตามหลักสูตร นักเรียนพึงปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของ

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมอย่างเคร่งครัด มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้ มีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ และ     
มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เพื่อที่นักเรียนจะได้มีคุณสมบัติ เก่ง ดี 
มีสุข ตามพระราชบัญญัติการศึกษา และเป็นบุคคลที่สังคมต้องการ

เงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ



รูปแบบการจัด
การศึกษา

สภาพการจัดของโรงเรียน

เพิ่มพูน
ประสบการณ์

มีการส่งเสริมกิจกรรมเสริมประสบการณ์

ขยายหลักสูตร มีรายวิชาเพิ่มพูนตามหลักสูตรเพิ่มพูน

ลดระยะเวลา
เรียน

คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

ใช้ผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษก ากับดูแล

ให้ค าปรึกษา

- วิชาโครงงานมีครูสอน 5 คน แยกตามสาขา 
- มีการเรียนกับ อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หรือวิทยากรเจ้าของภาษา



ความแตกต่างของห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนปกติ

ประเด็น รูปแบบการจัด

1. หลักสูตร หลักสูตรเพิ่มพูน เช่น 
- Labปฏิบัติการ              - โครงงาน 
- คณิตศาสตร์เพิ่มพูน        - ภาษาอังกฤษเพิ่มพูน 
- สอวน.ม.ต้น

2. การจัด
การเรียนการสอน

- เน้นกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม โดยอาศัย
ความได้เปรียบ จากจ านวนนักเรียนที่น้อยกว่าห้องปกติ

- รายวิชาที่เพิ่มเติม เช่น วิชา Labปฏิบัติการ นักเรียนได้ท าการทดลองจริง
- เน้นกระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์



ความแตกต่างของห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนปกติ

ประเด็น รูปแบบการจัด
3. ครูผู้สอน - จัดครูเข้าสอนในรายวิชาเพิ่มพูนที่มากกว่า 1 คน ต่อรายวิชา 

เพื่อเน้นให้เกิดการดูแลอย่างทั่วถึง
- คัดเลือกและพัฒนาครูผู้สอน ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการสอนหลักสูตรเพิ่มพูนให้กับนักเรียน

- คัดเลือกครูที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเอง
ให้กับนักเรียน

4. กิจกรรมเสริม
หลักสูตร

- มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีความหลากหลายและเป็นกิจกรรมเฉพาะทาง
ของแต่ละโครงการ
- มีการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบชัดเจนก่อนที่จะนักเรียนจะตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการ



กจิกรรมเสริมหลกัสูตร
ของนักเรียนในโครงกำรห้องเรียนพเิศษ 

ระดบัช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย



1. ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม (SSM.)

1. ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (ม.4-5)
2. การปฐมนิเทศนักเรียน เครือข่ายภาคเหนือตอนบน (ม.4)
3. เรียนเพิ่มพูนรายวิชาคณิตศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ม.4-5 ภาคเรียนละ 3 ครั้ง)
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมี ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ม.4)
5. ค่ายบูรณาการ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน (ม.5)
6. น าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ ร่วมกับเครือข่าย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ม.5)
7. ทัศนศึกษาเครือข่าย (ม.5)
8. เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน (ม.4-5)
9. การประชุมวิชาการนักเรียนเครือข่ายภาคเหนือตอนบน เพื่อน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (ม.6)
10. ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC) (ม.6)
11. น าเสนอผลงานนักเรียน กิจกรรม OPEN HOUSE 
12. ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ

และกิจกรรมต่างๆ ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ



2. ห้องเรียน Gifted in English

1. การศึกษาดูงานสัปดาหว์ิทยาศาสตร ์(ม.4-5)
2. ค่ายเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ม.4-5)
3. ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC) (ม.6)
4. น าเสนอผลงานนักเรียน กิจกรรม OPEN HOUSE 
5. ส่งเสริมนักเรียนเข้ารว่มการแข่งขันทักษะวิชาการและกิจกรรมต่างๆ

ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ



กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย



กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย



กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย Gifted in Mathematics 





เรียนหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ 

ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การน าเสนอ

โครงงานคณิตศาสตร์



เจ้าภาพงานประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษ สสวท. ภาคเหนือตอนบน





กจิกรรมเสริมความรู้
และทกัษะ 5 วิชาหลัก 

ณ มหาวทิยาลัย
เชียงใหม่



กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มพนูความรู้ใหก้ับนักเรียนหอ้งเรียนพิเศษ



การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับชาติ (TOEIC)



ผลส ำเร็จของนักเรียน
ในโครงกำรห้องเรียนพเิศษ 
โรงเรียนพะเยำพทิยำคม
ปีกำรศึกษำ 2559-2561



ผลคะแนน O-net ระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที ่3
โรงเรียนพะเยำพทิยำคม ปีกำรศึกษำ 2560
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ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนปกติ จังหวัด ประเทศ



ผลคะแนน O-net ระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที ่6
โรงเรียนพะเยำพทิยำคม ปีกำรศึกษำ 2560
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สายศิลป์ สายวิทย์ ห้องเรียนพิเศษ จังหวัด ประเทศ



นายณัฐวุฒิ พร้อมสุข ม.6/14
นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษสารสนเทศ
- ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2 ระดับภาคเหนือตอนบน

สาขาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558 
- ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 สสวท. และได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับประเทศ ปีการศึกษา2559

นางสาวรังสิมา เอื้อพิทักษ์สกุล ม.6/15
นักเรียนในโครงการห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีการศึกษา 2558 ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1   สาขาชีววิทยา
ปีการศึกษา 2559 ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2   สาขาชีววิทยา

นายวริทธิ์ธร อุตตะมา ม.6/15
นักเรียนในโครงการห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปีการศึกษา 2558 ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1   สาขาฟิสิกส์
ปีการศึกษา 2559 ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2   สาขาชีววิทยา

โอลิมปิกวิชาการ
(สอวน.)



การแข่งขันการเขยีนโปรแกรมสปัดาห์วิทยาศาสตร์ 
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1



โครงงานห้องเรยีนพิเศษ G-Math 

โครงงาน Traffic Crash ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 
การน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โครงการพัฒนานักเรียนทีม่ีความสามารพพิเศษทางคณติศาสตร ์
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน



เป็นเจ้าภาพงานประชุมวชิาการนักเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน และนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงาน

สาขาฟิสิกส์ ประเภทน าเสนอปากเปล่า



การแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์ได้รับรางวัล

เหรียญทอง 
ล าดับที่ 4 

ในปีการศึกษา 2559 
ด้วยความร่วมมือของ

นักเรียน ทั้ง 3 ระดับชั้น





การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ 
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

ภาคเหนือตอนบน 
ณ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้

ได้รับรางวัล 

ชมเชย (อันดับที่ 4)

การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ 
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้รับรางวัล 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2559



การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภาคเหนือตอนบน 

ณ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้
ได้รับรางวัล 3 เหรียญทองแดง 

และ 1 เชิดชูเกียรติ



ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง โครงงานสะเต็มศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคเหนือตอนบน ประจ าปี 2559



งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และงาน STEM Festival ปี 2560



งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
ม.ต้น เหรียญเงิน

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
ม.ปลาย เหรียญเงิน

โครงงาน
วิทยาศาสตร์
กายภาพ ม.ต้น 
เหรียญทองแดง

โครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
ม.ปลาย เชิดชูเกียรติ

https://www.facebook.com/pr.ppk/media_set?set=a.915609745244125.1073742950.100003853237017&type=3

2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 1 เชิดชูเกียรติ



งาน STEM ปี 2560
การประกวดสิ่งประดิษฐ์เชิงสะเต็มศึกษา (STEM Invention Contest)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
โครงงานเรื่อง "เครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ"
เด็กชายธีรธร ใจอยู่ ม.2/14
เด็กชายสือสกุล โพนทอง ม.2/14
ครูที่ปรึกษา นางสาวณัฐรินีย์ อภิวงศ์งาม นางวิลัยพร ชัยเมือง 

การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา 
(Student STEM Project Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับเหรียญทอง 
โครงงานเรื่อง"กัปดักแมลงสาบจากน้ ายางลีลาวดี"
1.เด็กชายทิวัตถ์ แก้วมา ม.3/14
2.เด็กชายไอศูรย์ จันจองค า ม.3/14
3.เด็กชายวาริสสา สมณี ม.3/14
ครูที่ปรึกษา นายสุทัศน์ บุญเลิศ นางสาวกนกวรรณ ณ ล าพูน 



การแข่งขันSTEM Robo Cup 2017 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที2่
1.นายพงศ์ภัค ตาปวน
2.นางสาวปามาลิน ค ามาเร็ว
3.นางสาวญาธิณี จักรแก้ว
คุณครูที่ปรึกษา นายอภิวัฒน์ พวงล าไย 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์เชิงสะเต็มศึกษา 
(STEM Invention Contest)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
โครงงานเรื่อง "Distance Clino Meter(DC Meter)"
1.นายวิทพงษ์ คล้ายกบิลท์ ม.6/13
2.นางสาวนารีรัตน์ อัมพวะศิริ ม.6/13
3.นางสาวนิภาธร ไชยวุฒิ ม.6/13
ครูที่ปรึกษา นางสาวจามจุรี พรหมเผ่า นางนิตยา ทาเป๊ก 

งาน STEM ปี 2560



ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่14 (TYSF14) วันที่ 25-28 ต.ค. 2561 
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

>>โดย : นายกษณะพจน์ ทศรฐ, นายสริวิชญ์ ปาเอื้อม และ น.ส.ทักษพร นามวงศ์ 
>>ครูที่ปรึกษา : นายสุทัศน์ บุญเลิศ และนางพิมพ์ชนก อินต๊ะวงศ์กา 

http://www.nsm.or.th/nsm-news/3385-tysf.html



ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่14(TYSF14) วันที่ 25-28 ต.ค. 2561 
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

>>โดย: นายพอเจตน์ ค ามา และ นายสุรพัศ วงศ์หาญ 
>>ครูที่ปรึกษา: นางสาวสุกัญญา เพ็ชรอินทร์ 

http://www.nsm.or.th/nsm-news/3385-tysf.html



ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงาน YSC รอบที่ 1 ระดับประเทศ 



นายภูมิศักดิ์ เหมหิรัณย์ และนางสาวนรินทิพย์ เหล่าสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาไทย – จีน 

ณ YUNAN NORMAL UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL
มณฑลคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2559 – วันที่ 3 เมษายน 2559



โครงการ BRIDGE ASEAN AUSTRALIA ได้ท าการทดลองการส่งสัญญาณ conference
จากออสเตรเลียมายังโรงเรียน เพ่ือให้ครูและนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์และนักเรียนจากประเทศออสเตรเลีย



กิจกรรมศึกษาดูงานวัฒนธรรมนานาชาติ



กิจกรรม English Drama



ครูและนักเรียนโรงเรยีนพะเยาพิทยาคม ในโครงการมูลนิธิ IIFF
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนยูกิไดนิ ประเทศญี่ปุ่น



นางสาวณชิาภัทร สุปินะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 
English Gifted Program เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนใน

โครงการ AFS Intercultural Programs 2013-2014 ณ ประเทศ เยอรมันนี



นางสาวอารฎา ลิมป์คณาคม ประเทศเดนมาร์ก



นางสาวธัญชนก ช านาญวนกิจ 
ประเทศอินเดีย



นางสาวพิชชา กาปนิะ
ประเทศอาร์เจนตินา



เด็กหญิงผาติรัตน์  มูลเทพ

ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โครงการพัฒนาและส่งเสริม

ผูม้ีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(พสวท.)
ประจ าปี 2559



นายพีรณัฐ วินิจมโนกุล

ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการพัฒนาและส่งเสริม

ผูม้ีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(พสวท.)
ประจ าปี 2559



ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2561 
(TCAS รอบ 1/1)

ศวิตา ดูดี
เคมี จุฬาฯ

ชมภนูุช จงถนอม
ฟิสิกส์ จุฬาฯ

วิภาพร ทนันชัย
เคมี จุฬาฯ

นารีรัตน์ อัมพวะศิริ
ธรณี จุฬาฯ

อนุชา ชอบจิต
ชีวเคมี จุฬาฯ

สุทธิพงษ์ ใจเที่ยง
ทุน วิทยาการคอมฯ
ธรรมศาสตร์ ล าปาง

นิภาธร ไชยวุฒิ
-ทุน พยาบาล ธรรมศาสตร์
-เภสัช วลัยลักษณ์

พงศ์ภัค ตาปวน
วิศวไฟฟ้า ธรรมศาสตร์

ดิษยา ท้าวงาน
วิศวโยธา วลัยลักษณ์

กชกร ผันอากาศ
วิศวปิโตรเคมี
ลาดกระบัง

วิทพษ์ คล้ายกบิลท์
วิศวกรรมศาสตร์ 
สุรนารี

ดารินทร์ นันต๊ะ
อังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ศรีปทุม

ข้อมูลห้อง สสวท. ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2560



ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2561 
(TCAS รอบ 1/1)

ณัฐวุฒิ พร้อมสุข
วิทยาการคอมฯ 
บางมด

กิตตนิันท์ พรหมเผ่า
วิศวคอมฯ ม.เชียงใหม่

ธีรสุวัฒน์ ตั้งธนพนต์
วิศวคอมฯ ม.เชียงใหม่

ข้อมูลห้องสารสนเทศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2560



พ่ีๆ ฝากมา
“Let’s Go Fun With Us.”



ผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2561



ผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2561



ผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปี 2561
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย



ผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปี 2561
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย



ทิศทางการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน

- ทฤษฎีที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ เรียนมา
- ทิศทางการอบรมพัฒนา

- หลักสูตร เอกสาร ต ารา

- แนวทางการรับนักศึกษามหาวิทยาลัย

- STEM 
- หลักสูตรอบรมครู คุรุสภา (คูปองครู)
- มหิดลวิทยานุสรณ์
- ดาราศาสตร์ขัน้ต้น ชั้นกลาง

- ครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง (สสวท)

- หลักสูตร 60 สพม36 ร่วมกับ ส านักพิมพ์อักษร

- ข้อสอบ O-net







Source : https://seniorswu.in.th/2017/tcas-admission/



https://www.dek-d.com/tcas/47436/ 



https://www.dek-d.com/
tcas/46779/



เรำขอขอบพระคุณ
ในควำมไว้วำงใจ

97 ถ.ประตูชัย ต.เวยีง อ.เมือง จ.พะเยำ 56000 โทรศัพท์ : 054-431275 โทรสำร : 054-431522

โรงเรียนพะเยำพทิยำคม (Phayaophittayakhom School)


