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กิจกรรมเสริมประสบการณสําหรับ
นักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ
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กิจกรรมเสริมประสบการณ เปเปน กิจกรรมที่จัดเพิ
เพ่มิ เติ
เตมิ นอกเหนื
นอกเหนือจากการเรี
จากการเรยี นการสอนในหองเรียน เพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณใหนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีดวย
วิธีการตาง ๆ เเชชน การสนทนา การอภิปราย การสาธิต การทดลอง การทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ การเชิญวิทยากรมาใหความรู และ การปฏิบัติการทดลองตามกระบวนการเรียนรูแกปญหา ที่
ลวนมุงเนนใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการเรียนรู จากการไดฝกฟง พูด สังเกต คิด ฝกการทํางานและ
การอยูรวมกันเปนกลุมกับผูอื่น ฝกการแกปญหา ใชเหตุผลและฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความคิดรวบยอด
ตอยอดเกี่ยวกับเรื่องและเนื้อหาที่เรียน และยังเปเปด โอกาสใหนักเรียนไดรับความรูและประสบการณตรงจาก
การไปพบ สัมผัส และลงมือปฏิบัติดวยตนเองในสภาพแวดลอมที่ตางไปจากหองเรียน มีการสราง
สภาพแวดลอมที่กระตุนการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดแสดงถึงพรสวรรคที่แฝงเรน

ใน

การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ประสบการณ โ ดยทั่ ว ไปใน
ตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีการจัดการเรียน
การสอนสํ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตร เชน ประเทศไตหวัน ประเทศเกาหลีใต มีการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณใหนักเรียน ในรูปแบบกิจกรรมคายฤดูรอน โดยให
นักเรียนมาเขาคายวิชาการที่เขมขนในระยะเวลา 2 สัปดาห ภายในคาย
จะมีกิจกรรมซึ่งคณาจารยจากมหาวิทยาลัยเปนผูจัด โดยมีศาสตราจารย
ผูเชี่ยวชาญ ในมหาวิทยาลัยมาเปนผูสอน มีการเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือ
จากหลักสูตรปกติ เชน วิทยาการคอมพิวเตอร และความรูทางวิชาการ
ใหมๆ มีกิจกรรมการอภิปรายกลุม กิจกรรมดานความคิดสรางสรรคและ
สงเสริมดานกีฬา กิจกรรมการเขียนเชิงสรางสรรค การอบรมความ
เปนผูนํา การแกปญหา นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหทําโครงงานพิเศษ
มีการจัดนิทรรศการ การประดิษฐ นิทรรศการวิทยาศาสตร และ
การแขงขันคณิตศาสตร เพื่อเปนเวทีใหนักเรียนไดมีประสบการณใน
การนําเสนอและเผยแพรผลงาน สวนในประเทศออสเตรเลียตะวันตก มี
การจัดใหนักเรียนกลุมพิเศษไดพบปะกัน ไดพบผูเชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อขอ
คําแนะนําปรึกษา และใหความสะดวกในการทํางานวิจัย คนควา จาก
ปญหาจริงและจัดเวทีใหฝกการนําเสนอผลงานตอหนาผูฟงที่เหมาะสม
สําหรับกิจกรรมเสริมประสบการณที่สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) แนะนําใหโรงเรียนในโครงการ
หองเรียนพิเศษจัดใหกับนักเรียนในโครงการ มี 3 กิจกรรม คือ กิจกรรม
การฝกงานกับพี่เลี้ยง กิจกรรมคายวิทยาศาสตร และกิจกรรมประชุม
วิชาการ ซึ่งแตละกิจกรรมจะประกอบดวยกิจกรรมยอย ทั้งการสนทนา
การอภิปราย การลงมือปฏิบัติทดลอง การทําสิ่งประดิษฐ และการฝก
การนําเสนอผลงาน โดยใหความสําคัญกับเรื่องตอไปนี้

1. การตั้งคําถาม ควรใชคําถามที่มิใชถามความจํา ความเขาใจ
หรือคําถามที่มีคําตอบถูกเพียงคําตอบเดียวเทานั้น แตควรเปนคําถามแบบ
ปลายเปดที่นักเรียนตองคิดกวางและหลากหลาย ใชความคิดระดับสูงใน
การตอบ มีการนําขอมูลความรูไปใชในสถานการณใหม พัฒนาแนวคิดใหม
ประเมินความเหมาะสม และคิดสรางสิ่งใหม
2. การสงเสริมการคนพบ ควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดคนพบ
รูปแบบแนวคิดและหลักการดวยตนเอง ซึง่ จะชวยสงเสริมความอยากรูอ ยากเห็น
และความมั่นใจในตนเอง
3. การฝกการใชเหตุผล กิจกรรมควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝก
การสรุปจากเหตุผลที่ไดจากการทดลองหรือปฏิบัติ และหลักฐานตางๆ
ไมควรเนนแตผลสรุปอยางเดียว โดยใหนักเรียนไดชี้แจงเหตุผลและหลักฐานที่
นําไปสูการสรุป
4. การจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ ควรจัดใหมีกิจกรรมกลุมสัมพันธ
หรือปฏิสัมพันธตลอดจนสถานการณจําลอง เพื่อชวยใหนักเรียนไดพัฒนา
ตนเอง พัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะการเปนผูนํา
5. การลงมือปฏิบัติ ยึดหลักการจัดกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนได
รับประสบการณตรงและมีโอกาสปฏิบัติการทดลองดวยตนเองใหมากที่สุด
6. การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยที่ดี ในแตละ
กิจกรรมควรเสริมสรางสิ่งเหลานี้ทุกครั้ง นอกจากนี้ยังตองสงเสริมใหนักเรียน
ไดฝกบุคลิกภาพและจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร
7. การนําเสนอผลงาน ควรจัดใหนักเรียนไดมีโอกาสนําเสนอ
ผลงาน ในรูปแบบเดียวกับการนําเสนอผลงานของคนในอาชีพนั้นๆ ซึ่งมี
ลักษณะดังนี้ คือ
• เปนผลงานของนักเรียนที่มาจากการลงมือศึกษา ปฏิบัติจาก
ปญหาจริง
• มีผูดู ผูฟง และไดมีโอกาสเสนอผลงานตอชุมชนและสาธารณชน
จริง
• การสรางของใหมจากสิ่งที่เรียนรู ควรใหนักเรียนไดนําขอมูล
ตางๆ มาสราง และปรับปรุงใหม มิใชเพียงแตเรียนรูและสรุปขอมูลเฉยๆ
• การประเมินผลงานของนักเรียน ควรใหสาธารณชน หรือเพื่อน
นักเรียนชวยประเมิน มิใชครูประเมินผูเดียว และฝกใหนักเรียนประเมินผล
ปีที่ 38 ฉบับที่ 168 กันยายน - ตุลาคม 2553
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กิจกรรมการฝกงานกับอาจารยพี่เลี้ยง

กิจกรรมการฝกงานกับอาจารยพี่เลี้ยง เปนกิจกรรมที่แนะนํา
ใหโรงเรียนที่ดําเนินโครงการเกี่ยวกับนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายจัดใหกับนักเรียน โดยมีวัตถุประสงคในการสรางโอกาส
ใหนักเรียนไดสัมผัส เรียนรู และรับประสบการณตรงจากการฝกงาน
กับอาจารยพเ่ี ลีย้ งนักวิจยั ในสาขาตางๆ ในชวงปดภาคเรียนหรือวันเสาร
อาทิตยตามความเหมาะสม ตามความสนใจของนักเรียน เพื่อ
ค น หาความถนั ด และความสามารถในการทํ า งานวิ จั ย ในด า นต า งๆ
สํ า หรั บ ใช เ ป น พื้ น ฐานในการนํ า ไปสู ก ารทํ า โครงงานวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซึง่ เปนจุดเริม่ ตนของการเปนนักคิด นักวิจัย ใน
แตละสาขา นอกจากนีย้ งั เปนการสรางสายใยความรู ความคิด ความรูส กึ
และเจตคติท ี่ ด ีต ่ อ อาชีพ นัก วิจ ัย โดยเชื ่อมโยงความรู้สู ่ค วามคิด
สื บ ทอดจากผูมีความรูและมีประสบการณคอยชวยดูแลแนะนําและ
สงเสริมการเรียนใหกับนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในการศึกษาคนควา
และเปนแบบอยางใหนกั เรียนไดเรียนรูช วี ติ นักวิจยั ใหมคี วามรัก ความประทับใจ
ในการทํางานวิจยั อยางแทจริง
ความสําคัญของระบบพี่เลี้ยง
วิถีทางบมเพาะนักวิทยาศาสตรรุนเยาว
ระบบพี่เลี้ยงมีความหมายที่สามารถเขาใจไดงายๆ ประกอบ
ดวยคําสองคําคือ พี่…หมายถึงผูที่เกิดกอนหรือผูที่ประสบการณ มี
ความเชีย่ วชาญ หรือมีอาวุโสกวา สวนคําวาเลีย้ ง…หมายถึงการเลีย้ งดู ที่
ไมใชแคการปอนขาวใหน้ําแตรวมความถึ ง การอบรม บมนิสัย ให
ผูที่เราเลี้ยงดวย ในภาษาอังกฤษระบบพี่เลี้ยงใชคําวา “Mentor” ซึ่ง
มีที่มาจากตํานานเรื่องโอดิสซีของกวีเอกโฮเมอร เมื่อเทพีอธีนาจําแลงตน
เปนชายชรา ผูทรงภูมิปญญานามวา mentor เพื่อดูแล ใหคําแนะนํา
แกเทเลมาคัสลูกชายของโอดิซีอุส กษัตริยแหงนครอิธาการะหวาง
เขารวมรบในมหาสงครามกรุงทรอย ซึ่งนักปราชญ mentor ไมเพียง
ทําหนาทีส่ ั่งสอนใหความรู สรรพวิทยาการตางๆ แกเทเลมาคัสเทานั้น
แตยังคอยเปนคูคิด ใหคําปรึกษา ชี้แนะแนวทางเพื่อใหเทเลมาคัสใช
สติและปญญานําพานครอิธากาใหรอดพนจากการรุกรานจากเจานคร
ตางๆ ระหวางที่นครขาดกษัตริย ถือไดวานักปราชญ mentor เปนผูที่
ทําหนาที่เปนทั้งเพื่อน อาจารยและบิดาเลยทีเดียว
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นิตยสาร สสวท.

อาจารยพี่เลี้ยง (Mentor)
กับกระบวนการปลูกฝงคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร
แมไกสอนลูกเจี๊ยบใหหาอาหาร โดยจิกเหยื่อใหลูกดูแลว
สอนลูกใหทําตาม คอยเฝาระวังภัยและสอนใหลูกรูในสิ่งที่เปนอันตราย
เมือ่ ลูกเจีย๊ บเติบโตก็จะเปนไกทส่ี มบูรณ แตหากลูกเจีย๊ บเมือ่ ฟกจากไขแลว
หลงไปอยูใ นฝูงเปด หัดวายน้าํ ดําน้าํ หาหอย รอง กาบ กาบเลียนแบบ
เปด จนหลงลืมการขันบอกเวลายามรุง อรุณแลว ลูกเจีย๊ บก็จะไมสามารถ
เติบโตเปนไกที่สมบูรณได เชนเดียวกับเด็กที่มีความถนัดทางดาน
วิทยาศาสตรเปนพิเศษ หากหลงไปอยูใ นกลุม คนทีไ่ มมกี ระบวนการคิดที่
เปนวิทยาศาสตร ไมมคี วามรูเ พียงพอทีจ่ ะสัง่ สอน ถายทอดความรู หรือ
ชี้แนะใหแกเด็กเหลานั้น ความถนัดที่มีในตัวเด็กก็ไมไดรับการพัฒนา
และจะถดถอยลงไป ทําอยางไรนักเรียนที่มีศักยภาพสูง มีความถนัดทาง
วิทยาศาสตรจึงจะไดรับการสั่งสอนและกระตุนศักยภาพที่มีอยูในตัว
ใหพัฒนาไดอยางเต็มที่ตรงกับคุณลักษณะความเปนนักวิทยาศาสตร
ชีวิตการเปนนักคิด นักวิจัย นักวิทยาศาสตร นักคณิตศาสตร ก็ตอง
ไดรับการเลี้ยงดู สั่งสอนใหคําชี้แนะโดยนักวิทยาศาสตรตนแบบ ได
เรียนรูแ ละลงมือปฏิบตั ิ จากการถายทอดของนักวิจยั ตนแบบที่ดีพรอม
ซึมซับประสบการณและเก็บเกี่ยวความรูจากชีวิตของนักวิทยาศาสตร
ที่แทจริง
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ประสบการณจริงจากการฝกงานกับอาจารยพี่เลี้ยงนักวิจัยใน
สาขาตางๆ ตามความสนใจของนักเรียน เปนกิจกรรมที่มีจุดมุงหมาย
ในการสรางโอกาสใหนกั เรียนไดสมั ผัส เรียนรูก ารทํางานตามความสนใจ
ของนักเรียน เพื่อคนหาความถนัดและความสามารถในการทํางานวิจัย
ในดานตางๆ
เพื่อเปนพื้นฐานอนาคตในการนําไปสูการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการเปน
นักคิด นักวิจัย ในแตละสาขา กิจกรรมการฝกงานกับอาจารยพี่เลี้ยง
(mentor) สําหรับโรงเรียนที่มีชั้นเรียนพิเศษเพื่อ ขยายผลรูปแบบการ
จัดชั้นเรียนพิเศษตามแนวทางของ สสวท. จึงเกิดขึ้นเพื่อเปดโอกาสให
นักเรียนไดเรียนรูกับนักวิจยั นักวิทยาศาสตร รวมกันสรางสายใยความรู
ความคิด ความรูสึก และเจตคติที่ดีตออาชีพนักวิจัย โดยถักทอสายใย
ความรูสูความคิด สืบทอดจากผูมีความรูและมีประสบการณคอยชวย
ดูแล แนะนําและสงเสริมการเรียนใหกับนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นใน
การศึกษาคนควา และเปนแบบอยางใหนักเรียนไดเรียนรูชีวิตนักวิจัย ให
มีความรัก ความประทับใจในการทํางานวิจัยอยางแทจริง

นักวิทยาศาสตร นักเขียน หรือผูรู กิจกรรมการปฏิบัติทดลอง กิจกรรม
การสรางสิ่งประดิษฐ การออกแบบ การทําโครงงาน แรลลีวิชาการ
กิจกรรมฝกความคิดสรางสรรค การศึกษาดูงานหนวยงาน สถาบันวิจัย
และแหลงเรียนรูตางๆ การนําเสนอผลการฝกงาน นําเสนอผลการศึกษา
ดูงาน การชมภาพยนตรวิทยาศาสตร การอภิปรายหลักจริยธรรมทาง
วิทยาศาสตร การดูดาว เปนตน
2. กิจกรรมนันทนาการ หรือสันทนาการ ไดแก กีฬา เกมส
การแสดง การรองเพลง
3. กิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน
ในการจัดคายวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนผูมีความสามารถ
พิเศษฯ นั้น สิ่งสําคัญที่โรงเรียนควรเนน คือ ลักษณะกิจกรรม เนื่องจาก
กลุมเปาหมายเปนนักเรียนที่มุงหวังใหเกิดเจตคติที่ดีกับวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร กิจกรรมภายในคาย จึงตองมีการสรางบรรยากาศแหง
การเรียนรูที่หลากหลาย โดยเฉพาะควรเชิญนักวิทยาศาสตรมาเปน
พี่เลี้ยงเพื่อเปนตนแบบแหงการเปนนักวิทยาศาสตรที่ดีและถายทอด
เจตคติทางวิทยาศาสตร สําหรับสรางแรงบันดาลใจใหนักเรียนรักที่จะ
กิจกรรมคายวิทยาศาสตร
เปนนักวิทยาศาสตรใหมากขึน้ โดยกิจกรรมนีต้ อ งเปนคายทีจ่ ดั นอกเหนือจาก
กิจกรรมคายวิทยาศาสตร เปนกิจกรรมสําคัญที่กําหนดให หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหลักสูตรโปรแกรมเสริมของโรงเรียน
นักเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรโดยเฉพาะนักเรียนชั้น โดยไมมีหนวยการเรียน และควรจัดกิจกรรมเนนตามวัตถุประสงคดังนี้
มัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 หรือทั้ง 3 ชั้นป ตองเขารวมกิจกรรม เพื่อให
ไดรับการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและปลูกฝงทักษะกระบวนการทาง
1. เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ ละประสบการณตรงทางดานวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร พรอมทั้ง เจตคติทางวิทยาศาสตร กระตุนความอยากรู และเทคโนโลยี
อยากเห็นของนักเรียนเพื่อใหไดฝกคิด วิเคราะห และเปดโอกาส
2. เพื่อเสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรค (creative thinking)
ใหเขาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการทดลองดานวิทยาศาสตรสาขาตางๆ เพื่อ
3. เพื่อปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการศึกษาวิทยาศาสตร
เสริมประสบการณตรงจากการไดพบและรับฟงประสบการณทํางานวิจัย
4. เพื่อฝกการทํางานเปนกลุมและการใชชีวิตอยูรวมกับผูอื่นได
จากนักวิทยาศาสตร นักวิจัย ผูเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี รูจักเทคโนโลยี อยางมีความสุข (จริยธรรม และศีลธรรม)
ตางๆ และการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย
5. เพื่อสงเสริมบุคลิกภาพและจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร
ผานการศึกษาดูงาน นอกจากนี้ ยังเปนกิจกรรมตอเนื่องจากกิจกรรม
6. เพื ่อ ฝึก กระบวนการคิ ด อยางเป็ น เหตุ เป็น ผล (logical
การฝกงานกับพี่เลี้ยง เนื่องจากนักเรียนจะตองนําสิ่งที่ไดจากการฝกงาน thinking)
มานําเสนอใหรุนนอง ครูและอาจารยพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัย หรือ
7. เพื่อฝกทักษะในการถายทอดและการสื่อสารขอมูลตอผูอื่น
หนวยงานวิจัยฟง
(presentation)
การจัดคายวิทยาศาสตร อาจจัดไดหลากหลายรูปแบบ ขึน้ อยูก บั
จุดประสงคของการจัดคาย โดยอาจจัดเปนคายบูรณาการระหวางกลุม สาระ
ทั้งนี้ กิจกรรมควรเปนกิจกรรมที่สนุก ทาทาย เนนใหคิดแบบ
แตใชกจิ กรรมวิทยาศาสตรเปนแกนหลัก หรืออาจจัดเปนคายวิทยาศาสตรท่ี ปลายเปด อาจมีการปูพื้นความรูดวยการบรรยายพิเศษ การพูดคุย และ
แยกเฉพาะเรือ่ ง เชน คายวิทยาศาสตรทางทะเล คายดาราศาสตร คาย ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง โดยเนนการทํางานเปนกลุมใหนักเรียน
อนุรกั ษพลังงาน คายธรณีวทิ ยา คายนักบินอวกาศ ซึง่ การจะจัดคายให ไดทํางานรวมกัน สรางบรรยากาศของการเรียนรู และความภูมิใจใหกับ
ประสบผลสําเร็จตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดนั้น จะตองอาศัยการ นักเรียนในระหวางทํากิจกรรมเสมือนเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย
วางแผนที่รอบคอบ ตั้งแตขั้นตอนการเตรียมการ การจัดทําโครงการ
การกําหนดลําดับขัน้ ตอนการทํางาน การพิจารณาเลือกรูปแบบกิจกรรม กิจกรรมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค การแบงคณะทํางานและหนาที่รับผิดชอบ คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา
กิจกรรมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
ตลอดจนขัน้ การดําเนินงาน และการประเมินผล
ในการเตรียมกิจกรรมภายในคายวิทยาศาสตร ควรเปนกิจกรรม เทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อจําลองเวทีการนํา
ทีแ่ ตกตางจากการเรียนตามหลักสูตรปกติ โดยสวนใหญจะแบงเปนกิจกรรม เสนอผลงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ระดับประเทศ
ที่นักวิทยาศาสตร นักวิจัย นําผลงานมานําเสนอ ใหยอขนาดลงมาใน
หลักๆ ได 3 กลุม คือ
1. กิจกรรมทางวิชาการ ไดแก การบรรยายโดยผูทรงคุณวุฒิ ระดับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อใหนักเรียนได
ปีที่ 38 ฉบับที่ 168 กันยายน - ตุลาคม 2553
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รับประสบการณตรงจากการทําโครงงานและการนําเสนอผลการทํา
โครงงานของตนใหสาธารณชนเขาใจ ซึ่งอาจทําไดทั้งการนําเสนอผลงาน
ในประเทศ และตางประเทศ เวทีการนําเสนอผลงานในประเทศ เชน
กิจกรรมประชุมวิชาการที่โรงเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษจัดขึ้น หรือ
กิจกรรมประชุมวิชาการที่ สสวท. รวมกับศูนยโรงเรียนในโครงการ
พสวท. จัดใหกับ นั ก เรี ย นทุ น พั ฒ นาและสงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุนพสวท.) หรือในกิจกรรม
สัปดาหวิทยาศาสตร การประชุมทางวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
การอบรมทางวิชาการ
สมัครเขารวมกิจกรรมสงเสริมใหมีการทําวิจัย
กิ จ กรรมการได มี โ อกาสพบปะและทํ า งานร ว มกั บ นั ก วิ ท ยาศาสตร
และเขารวมประกวดแขงขันโครงงานของหนวยงานตางๆ
ในระดับ
ประเทศ
สวนเวทีการนําเสนอผลงานในตางประเทศ ปจจุบันมี
โครงการประกวดโครงงานทั้ ง ที่ จั ด ประกวดโดยหน ว ยงานภายใน
ประเทศเพือ่ คัดเลือกนักเรียนทีช่ นะไปประกวดแขงขัน ณ ตางประเทศ
หรื อ เป็ น โครงการที ่ ป ระเทศตางๆ ไดจัดขึ้น ซึ่งหากนักเรียนมี
ความพรอมในเรื่องของการทําโครงงานและภาษา
ครูอาจสนับสนุน
ใหนักเรียนไดมีโอกาสเขารวมเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณตรงเหลานี้
การประชุมวิชาการ ระดับมัธยมศึกษานี้ แมวา จะเปนผลงาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่อาจจะยังไมสมบูรณ เนื่องจากจํากัด
ดวยพื้นฐานความรู ความสามารถและประสบการณของนักเรียน แตหาก
นักเรียนไดคิดเอง ทําเอง ก็จะสามารถนําเสนอใหบุคคลทั่วไปเขาใจได
และเมื่ อ ได รั บ คํ า แนะนํ า จากกรรมการพิ จ ารณาการนํ า เสนอผลงาน
นักเรียนก็จะเกิดความเขาใจ มองเห็นภาพของงาน และไดรับคําแนะนํา
ในเรื่องของการนําเสนอผลงานที่ถูกตอง ซึ่งจะเปนทักษะที่ติดตัว
อันจะเปนประโยชนตอนักเรียนในอนาคต สําหรับกิจกรรมการประชุม
วิชาการ ที่แนะนําใหโรงเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
จัดใหกับนักเรียนในโครงการ นั้น มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีจากการฟงบรรยายและเสวนาแลกเปลี่ยน
ความรูกับผูทรงคุณวุฒิและครูจากโรงเรียนอื่น

24

นิตยสาร สสวท.

2. เพือ่ ปลูกฝงเจตคติทด่ี ตี อ การศึกษาวิทยาศาสตร และสงเสริม
บุคลิกภาพและจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตรตลอดจนตระหนักถึง
ความสําคัญของวิทยาศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาประเทศชาติ
3. เพือ่ เสริมสรางความคิดริเริม่ สรางสรรค มีทกั ษะการนําเสนอ
ผลงานและการแสดงผลงานของตนเอง
4. เพือ่ ใหมโี อกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหวางเพือ่ นนักเรียน
จากการศึกษาความแตกตางในแตละทองถิ่นและสรางเครือขายนักเรียน
5. เพื่อสงเสริมความรักสามัคคี ความมีมนุษยสัมพันธ ความมี
ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
6. เพือ่ ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของนักเรียนแกผบู ริหาร
ครู นักเรียน ประชาชนและผูสนใจทั่วไป
นอกจากกิจกรรมเสริมประสบการณสําหรับนักเรียนผูมีความ
สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 3 กิจกรรม
ที่ไดกลาวมาแลว ยังมีกิจกรรมเสริมประสบการณรูปแบบอื่นๆ อีก
มากมาย กิจกรรมการแขงขันเชิงวิชาการ กิจกรรมการเขียนผลงาน
ซึ่งสามารถจัดแยก เปนกิจกรรมเดี่ยว หรือจัดเปนกิจกรรมยอยในคาย
หรือการประชุมวิชาการได แตสิ่งสําคัญที่ควรคํานึง ในการจัดกิจกรรม
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