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จ านวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  
ปีการศึกษา 2559 

ประเภท จ านวน               
ห้องทีเ่ปิดสอน 

จ านวน           
นักเรียนทีรั่บ 

ห้องเรียนปกต ิ 13 585 
ห้องเรียนพเิศษ 1 40 

รวม 14 625 



รายละเอียดการจัดห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา 2558 (จ านวน 40 คน) 

     - รายวิชาพื้นฐาน เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 
     - รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       ของ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ สสวท. 
     - รายวิชาภาษาเพิ่มเติม ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 
     - ไม่เรียน IS จ านวน 2 หน่วยกิต 

มากกว่าห้องเรียนปกติ จ านวน 2 หน่วยกิต 



จ านวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2559 

ที ่ แผนการเรียน 
จ านวน 

ห้องทีเ่ปิดสอน 
จ านวน 

นักเรียนทีรั่บ 
1 ศิลป์ – ทัว่ไป 1 45 
2 ศิลป์ – สังคม  1 45 
3 ศิลป์ – ภาษาจีน 1 45 
4 ศิลป์ – ภาษาญ่ีปุ่น/ฝร่ังเศส 1 45 
5 ศิลป์ – องักฤษ 1 45 
6 คณิต - องักฤษ 2 90 
7 วิทย ์– คณิต 5 225 

รวมห้องเรียนปกติ 12 540 

ประเภทห้องเรียนปกติ 



จ านวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2559 

ที ่ แผนการเรียน 
จ านวน 

ห้องทีเ่ปิดสอน 
จ านวน 

นักเรียนทีรั่บ 
1 วิทย ์– คณิต (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยแีละ

ส่ิงแวดลอ้ม) 
1 30 

2 วิทย ์– คณิต (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 1/2 15 
3 วิทย ์– คณิต (ความสามารถพิเศษทางดา้นภาษาองักฤษ) 1/2 15 
4 วิทย ์– คณิต (ความสามารถพิเศษทางดา้นคณิตศาสตร์) 1/2 15 
5 วิทย ์– คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 1/2 15 

รวมห้องเรียนพเิศษ 3 90 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ 



1.  วธีิการเพิม่พูนประสบการณ์  
     (Enrichment program) 
2.  วธีิการขยายหลกัสูตร (Extension program) 
3.  วธีิการลดระยะเวลาการเรียน  
      (Acceleration program) 
4.  การใช้ผู้เช่ียวชาญพเิศษเป็นผู้ให้ค าปรึกษาดูแล   
     (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 มุ่งมั่นหาค าตอบ   ด าเนินการทบทวน ตรวจสอบผล และจัดท ารายงาน   
พร้อมเตรียมตัวเข้าร่วม กิจกรรมการน าเสนอโครงงานในระดับภูมิภาค  

แนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
ในโครงการห้องเรียนพิเศษ 

หลักการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  



 1. ในระหว่างการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนจะได้รับความรู้เพิ่มเติม 
    ตามหลักสูตรเพิ่มพูน ตามโครงสร้างหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียน 
    ได้เข้าร่วม 

 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีความสามารถพเิศษทางด้าน 
    คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการส่งเสริมด้านภาษาต่างประเทศ  
    อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 3. นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวทางของกระบวนการ 
    ทางวิทยาศาสตร ์

 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 



รูปแบบการจัดการศึกษา สภาพการจัดของโรงเรียน 

เพิ่มพูนประสบการณ์ 
มีรายวิชาเพิ่มพูนทุกโครงการ 

ขยายหลักสูตร 

ลดระยะเวลาเรียน ม.ปลาย เรียนวิชาเคมี 5 ภาคเรียน 

ใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษก ากับ
ดูแลให้ค าปรึกษา 

เช่น วิชาโครงงานมีครูสอน 5 คน  
แยกตามสาขา, โครงการ Gifted     
มีการแยกกลุ่มเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ 



ความแตกต่างของห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนปกติ 

ประเด็น รูปแบบการจัด 

1. หลักสูตร หลักสูตรเพิ่มพูน เช่น  
   - Labปฏิบัติการ              - โครงงาน  
   - คณิตศาสตร์เพิ่มพูน        - ภาษาอังกฤษเพิ่มพูน  
   - ชีววิทยาเพิ่มพูน            - สารสนเทศเพิ่มพูน 
   - สอวน.ม.ต้น 
 
ปัญหาอุปสรรค 
    นักเรียนได้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเข้ามาท าให้เกิด 
     ภาระงานมากขึ้น 



ความแตกต่างของห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนปกติ 

ประเด็น รูปแบบการจัด 

2. การจัดการ
เรียนการสอน 

- เน้นกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม โดยอาศัย 
  ความได้เปรียบ จากจ านวนนักเรียนที่น้อยกว่าห้องปกต ิ
- รายวิชาที่เพิ่มเติม เช่น วิชา Labปฏิบัติการ นักเรียน 
   ได้ท าการทดลองจริง 
- เน้นกระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหา 
  ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 
ปัญหาอุปสรรค 
     ทั้งครูและนักเรียนยังไม่ได้ใช้ความได้เปรียบด้านจ านวน 
     นักเรียนต่อห้องเรียนอย่างเต็มที ่



ความแตกต่างของห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนปกติ 

ประเด็น รูปแบบการจัด 

3. ครูผู้สอน - จัดครูเข้าสอนในรายวิชาเพิ่มพูนที่มากกว่า 1 คน ต่อรายวิชา  
   เพื่อเน้นให้เกิดการดูแลอย่างทั่วถึง 
- คัดเลือกและพัฒนาครูผู้สอน ให้มีความรู้ความสามารถ 
  ในการสอนหลักสูตรเพ่ิมพูนให้กับนักเรียน 
- คัดเลือกครูที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเอง 
  ให้กับนักเรียน 
 
ปัญหาอุปสรรค 
    สามารถจัดครูผู้สอนได้เฉพาะ 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ 



ความแตกต่างของห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนปกติ 

ประเด็น รูปแบบการจัด 

4. กิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

- มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีความหลากหลายและเป็นกิจกรรม
เฉพาะทางของแต่ละโครงการ 
- มีการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบชัดเจนก่อนที่จะนักเรียนจะตัดสินใจ
เข้าร่วมโครงการ 
ปัญหาอุปสรรค 
    กิจกรรมเสริมหลักสูตร ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของ
ผู้ปกครองที่ต้องจ่าย 
    การเก็บค่าใช้จ่ายในบางกิจกรรม ถูกจ ากัดด้วยระเบียบราชการ 



กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพเิศษ  

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีการศึกษา 2559-2561 





ปฏบิัตกิารทางวทิยาศาสตร์ ณ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 



กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพเิศษ  

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปีการศึกษา 2559-2561 



กจิกรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วม 

กจิกรรมรับน้อง Gifted Math สัมพันธ์ 



กจิกรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วม 

เรียนหลักสูตรเพิ่มพนูประสบการณ์ ณ ภาควชิาคณิตศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 



กจิกรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วม 

กิจกรรมสัปดาห์วทิยาศาสตร์ ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 



กจิกรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วม 

น าเสนอผลงาน ณ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 



การศกึษาดูงานและ
การแสดงละคร 

เสริมประสบการณ์
ทางด้าน

ภาษาต่างประเทศ 



การจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร ห้องเรียนสาระสนเทศ 



กจิกรรมเสริมความรู้
และทกัษะ 5 วิชาหลัก  

ณ มหาวทิยาลัย 
เชียงใหม่ 











ผลส าเร็จของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพเิศษ 
ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปีการศึกษา 2553-2557 



กราฟเปรียบเทียบ GPA  
นักเรียนห้องเรียนปกต ิกบั นักเรียนห้องเรียนพเิศษ  

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2556 
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กราฟเปรียบเทียบ GPA  
นักเรียนห้องเรียนปกต ิกบั นักเรียนห้องเรียนพเิศษ  

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2556 
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ผลคะแนน O-net ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6  
โรงเรียนพะเยาพทิยาคม ปีการศึกษา 2556 
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ผลการประเมินระดับประเทศ PISA 2012 



ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพเิศษ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ปีการศึกษา 2557 (ห้อง G. Math จ านวน 22 คน) 

แพทย์ศาสตร์, 1 

พยาบาล
ศาสตร์, 3 

วิศวกรรมศาสตร์, 5 

วิทยาศาสตร์, 1 

สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 1 

สหเวช
ศาสตร์, 2 

ศึกษาศาสตร์ คุรุ
ศาสตร์, 3 

บริหารธุรกจิ, 1 

เศรษฐศาสตร์, 1 

รัฐศาสตร์ 
สังคมศาสตร์, 2 

ทรัพยากร
การเกษตร, 1 

มนุษยศาสตร์, 1 



ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพเิศษ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ปีการศึกษา 2557 (ห้อง G. Math จ านวน 22 คน) 

จุฬาลงกรณ์ฯ, 2 

มหดิล, 2 เกษตรศาสตร์, 1 

พระจอมเกล้าฯ
ลาดกระบัง, 1 

พระจอมเกล้าฯ
ธนบุรี, 1 เชียงใหม่, 8 

นเรศวร, 1 

แม่โจ้, 2 

พะเยา, 3 

ราชภฎัเชียงใหม่, 1 



ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพเิศษ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ปีการศึกษา 2557 (ห้อง สสวท. จ านวน 28 คน) 

แพทยศาสตร์, 4 

พยาบาลศาสตร์, 5 
เทคนิคการแพทย์, 

1 

สหเวชศาสตร์, 1 

สัตวแพทยศาสตร์, 
1 นักบนิพาณิชย์, 1 

วิศวกรรมศาสตร์, 6 

วิทยาศาสตร์
การแพทย์, 1 

วิทยาศาสตร์, 1 

อุตสาหกรรม
เกษตร, 2 

ศึกษาศาสตร์, 3 

บริหารธุรกจิ, 1 เศรษฐศาสตร์, 1 



ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพเิศษ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ปีการศึกษา 2557 (ห้อง สสวท. จ านวน 28 คน) 

จุฬาลงกรณ์ฯ, 1 พระจอมเกล้าฯ
ลาดกระบัง, 1 

การบนิพลเรือน, 1 

เชียงใหม่, 12 

สภากาชาดไทย, 2 
นเรศวร, 1 

รังสิต, 1 

ราชภฏัสวนดุสิต, 1 

แม่โจ้, 1 

แม่ฟ้าหลวง, 1 
พะเยา, 4 

นวมินทราธิราช, 1 

เทคโนฯล้านนา, 1 



ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพเิศษ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ปีการศึกษา 2557 (ห้อง สุขภาพ จ านวน 40 คน) 

แพทย์ศาสตร์, 2 

ทนัตแพทย์
ศาสตร์, 5 

พยาบาลศาสตร์, 
12 

เภสัชศาสตร์, 5 
เทคนิคการแพทย์, 

2 

สหเวชศาสตร์, 1 

วิศวกรรมศาสตร์, 2 

วิทยาศาสตร์, 2 

ศึกษาศาสตร์, 3 

บริหารธุรกจิ, 1 

เศรษฐศาสตร์, 2 

นิตศิาสตร์, 2 มนุษยศาสตร์, 1 



ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพเิศษ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ปีการศึกษา 2557 (ห้อง สุขภาพ จ านวน 40 คน) 

มหดิล, 2 

เชียงใหม่, 19 

หวัเฉียว, 1 รังสิต, 1 

ราชภฏับ้านสมเดจ็, 
1 

นเรศวร, 2 

คริสเตียน, 1 

พะเยา, 13 



ผลงานนักเรียนเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ 

90%  
เป็นนักเรียน 
ในโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ  
ม.ต้น 



  นายณัฐวุฒิ พร้อมสุข  
 

นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษสารสนเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 

ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2   โครงการโอลิมปิกวิชาการ 
ระดับภาคเหนือตอนบน   สาขาคอมพิวเตอร์  

ประจ าปีการศึกษา 2558 



นายพีรณัฐ วินิจมโนกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5/15  
นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา

ชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 16  

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559  
ณ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.  

ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 55 คนสุดท้าย ได้รับรางวัลเข้าร่วม 



เข้าร่วมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

ได้รับรางวัลชมเชย 



เข้าร่วมการแข่งขันทักษะกระบวนการ  
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจ าปีการศึกษา 2558 

ได้รับรางวัล 
 

ชนะเลิศ  



เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจ าปีการศึกษา 2558 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 



โครงงานห้องเรยีนพิเศษ G-Math  

โครงงาน Traffic Crash ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  
การน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

โครงการพัฒนานักเรียนทีม่ีความสามารพพิเศษทางคณติศาสตร ์ 
เครือข่ายภาคเหนอืตอนบน 



เป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการนักเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน และนักเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลศิโครงงานสาขาฟิสกิส์  

ประเภทน าเสนอปากเปล่า 



นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ นักเรียนเครือข่าย
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 4 
ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  
ดังรายชื่อต่อไปนี ้
  1. นายสิทธิผล นุชถาวรลักษณ์ ม.5/13       2. นางสาวนิจฉรา ภิญโญ ม.5/13 
  3. นางสาวรุ่งนภา เชื้อแหว้น ม.5/13          4. นางสาวกชกร ผันอากาศ ม.4/13 
  5. นางสาวชมพูนุช จงถนอม ม.4/13 
 
 
 
 
 
 
 
ครูผู้ฝึกสอน     1. ครูศุภชาติ สุทธิวานิช          2. ครูจามจุรี พรหมเผ่า          3. ครูสุวิทย ์เทพวงศ ์
                       4. ครูณัฐพงศ์ วงศ์ชัย             5. ครูณัฐรินีย ์อภิวงค์งาม       6. ครูนิพัฒน ์ชะเอม  



นางสาวณิชาภัทร สุปินะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11  
English Gifted Program เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนใน 

โครงการ AFS Intercultural Programs 2013-2014  ณ ประเทศ เยอรมันน ี



 

                                   เราขอขอบพระคุณ 
                              ในความไว้วางใจ 
 
 
 

97 ถ.ประตูชัย ต.เวยีง อ.เมอืง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ : 054-431275    โทรสาร : 054-431522 

โรงเรียนพะเยาพทิยาคม (Phayaopittayakhom School) 


