1.กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และระบบบริหารจัดการสาหรับผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ

2. มาตรฐานที่
3.ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
4. ชื่อกิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
5. หลักการและเหตุผล
จากปรัชญาและวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเพื่อเป็นฐานในการพัฒนา
กาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียน
ตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพพร้อมทัง้ ปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็น
นักวิจัยอย่างลึกซึ้ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เป็นโรงเรียนหนึ่งทีเ่ ปิด หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
สาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้การจัดการศึกษา
บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้ทาโครงการ การ
พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มตาม
ศักยภาพตามปรัชญาและจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาของชาติ
6.2 เพือ่ สร้างฐานนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
6.3 เพือ่ สนับสนุนโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

7. เป้าหมาย
7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี จานวน 120 คน ต่อปีการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 40 คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 40 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 40 คน
7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
7.2.1 ด้านตัวป้อน: นักเรียนทุกคนที่สมัครเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์มรี ะดับ
สติปัญญาในกลุ่มฉลาดขึ้น ผ่านการประเมินความสามารถทางวิชาการด้วยเครื่องมือและ
กระบวนการที่มีคุณภาพเทียบเคียงของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
7.2.2 ด้านกระบวนการ: ระบบบริหารจัดการด้านบุคลากร หลักสูตร สื่อ
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน สภาพแวดล้อมมีคุณภาพเมื่อเทียบกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์
7.2.3 ด้านผลผลิต: นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ มีทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เทียบเคียงกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 60 ของ
นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 เป็นนักวิจัยหลังสาเร็จการศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน มี ความพึงพอใจในผลการดาเนินงานของ
โรงเรียน
8. วิธีดาเนินการ (กิจกรรม/การดาเนินการ)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

กิจกรรม/ขั้นตอน
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
การจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14
3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14
3.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14
การพัฒนาห้องปฏิบัติการ ( ห้อง 314 ,325 )
การจัดประชุมวิชาการนาเสนองานวิจัย
การพัฒนาครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษ
การศึกษาดูงานของผูเ้ รียน ม. 4 – 5 - 6

ระยะเวลา

งบประมาณ
35,000
1,200,000

ผู้รับผิดชอบ
นายทวี มณีนิล
นายทวี มณีนิล

130,000
130,000
130,000
300,000
120,000
70,000
120,000

นายทวี มณีนิล
นายทวี มณีนิล
นายทวี มณีนิล
นายทวี มณีนิล
นายทวี มณีนิล
นายทวี มณีนิล
นายทวี มณีนิล

9. หลักสูตร / เนื้อหาสาระ (เฉพาะโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา)
9.1 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์
1) ปฏิบัติการ “การวิเคราะหหาปริมาณวิตามินซีในตัวอยางน้าผลไมและวิตามินซีชนิดเม็ด”
2) ปฏิบัติการ “การวิเคราะหหาปริมาณกรดในยาแกปวดแอสไพริน”
3) ปฏิบัติการ “ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในอาหารสังเคราะห
4) ปฏิบตั ิการ “ การเพาะเลี้ยงยีสตดวยเทคนิคปลอดเชื้อ”

5) ปฏิบัติการ “การวัดอุณหภูมิโดยใชเทอรมิสเตอร
(NTC.Negative Temperature Coefficient)”
6) ปฏิบัติการ “การใชออสซิลโลสโคป”

แบบเอ็นทีซี

9.2 ระเบียบและวิธกี ารวิจัยเบื้องต้นและการฝึกปฏิบตั ิการการทาโครงงาน

1) ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์
2) ความสาคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์
- เกี่ยวกับการเรียนรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
3) ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
4) ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
5) การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
6) ขั้นตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
- การต่อยอดโครงงาน
- การสร้างโครงงานใหม่
7) การออกแบบโครงงาน
8) การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
9) การนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

10. ค่าใช้จ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น 2,235,000 บาท
- จาแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้
แหล่งงบประมาณ
กิจกรรม
งปม. อุดหนุน อื่น ๆ
รวม
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
35,000
35,000
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สารเคมี
1,200,000
1,200,00
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14
130,000
3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14
130,000
3.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14
130,000
390,000
4. พัฒนาห้องปฏิบัติการ
(ห้อง 324,325)
5. ประชุมวิชาการนาเสนอ
ผลงานวิจัยของผู้เรียน
6. พัฒนาครู
7. ศึกษาดูงานของผูเ้ รียน
ระดับชั้น ม.4 – 5 – 6
รวม

300,000

300,000

120,000
70,000

120,000
70,000

120,000

120,000
2,235,000

หมายเหตุ

11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11.1 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
- นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย
11.2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11.3 สานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา สพฐ
11.4 ฝ่ายบริหารโรงเรียนทุกฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
11.5 คณะกรรมการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

12. การติดตามและประเมินผลและรายงานผล
โครงการนี้ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ 3 ปีการศึกษาติดต่อกัน โดยเริ่มดาเนินการกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนั้นการประเมินผล
ความก้าวหน้าของโครงการจึงแบ่งระยะการประเมินเป็น 3 ช่วง ตามปีการศึกษา โดยจะประเมินจาก
ตัวชี้วัดของโครงการเป็นหลัก เพื่อประเมินว่าระดับผลการดาเนินงานอยู่ในระดับใด
ประชากรกลุ่มตัวอย่างทีเ่ กี่ยวข้องได้แก่ ผู้เรียน ครูผสู้ อน ผู้ปกครอง ฝ่ายบริหาร ศึกษานิเทศก์
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะประเมินทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่เป็น
นักวิทยาศาสตร์ ตามตัวชี้วัดของโครงการ ดังต่อไปนี้
13.1 ด้านตัวป้อน: นักเรียนทุกคนที่สมัครเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์มรี ะดับสติปัญญาใน
กลุ่มฉลาดขึ้น ผ่านการประเมินความสามารถทางวิชาการด้วยเครื่องมือและกระบวนการที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
13.2 ด้านกระบวนการ: ระบบบริหารจัดการด้านบุคลากร หลักสูตร สื่อ ห้องปฏิบัติการ
อุปกรณ์การเรียนการสอน สภาพแวดล้อมมีคุณภาพเมื่อเทียบกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์
13.3 ด้านผลผลิต: นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เทียบเคียงกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 60 ของนักเรียนที่สาเร็จ
การศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เป็นนักวิจัย
หลังสาเร็จการศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในผลการดาเนินงานของโรงเรียน
14. ตัวชี้วัดและเกณฑ์
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
1. ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
เมื่อผู้เรียนสาเร็จการศึกษาจะมีความรู้
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมคี วามเป็น ความสามารถ มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เทียบเคียงกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 60 ของนักเรียนที่
สาเร็จการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 เป็นนักวิจัยหลังสาเร็จการศึกษา ครู
ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในผลการ
ดาเนินงานของโรงเรียน

ตัวชี้วัด
2. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยทีเ่ ปิด
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มี
ห้องปฏิบัติการที่มาตรฐาน

(ลงชื่อ)

เกณฑ์
ระบบบริหารจัดการด้านบุคลากร หลักสูตร สื่อ
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน
สภาพแวดล้อมมีคุณภาพเมื่อเทียบกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์

(ลงชื่อ)

( นายทวี มณีนิล )
ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ
ผู้เสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

(นายนิยม รอดเนียม)
ตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้พิจารณาโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางสาวสาริกา นามวงศ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
ผู้เห็นชอบโครงการ

ว่าที่ร้อยโท (ไพศัลย์ สีลวานิช)
ตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการฝ่ายบริการ
ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพล ยศธแสนย์)
ตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการฝ่ายปกครอง
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาววิไลรัตน์ สุรบุตร)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายธุรการ
ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)
(นายสถิตย์ ชนะชัย)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ผู้อนุมัติโครงการ

