โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
แนวปฏิบตั ิ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา ๒๕๖5
......................................................................................
๑. หลักการ
กระทรวงศึ ก ษาธิก ารมีนโยบายให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้น ฐานจั ด ท าโครงการ
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ ง แวดล้ อ ม ตั้ ง แต่ ปี ๒๕๕๑ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อดาเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
เพื่อเป็นฐานกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ง แวดล้อม ในระดับประเทศอันเป็น
พื้นฐานในการวิจัยระดับสูง โดยให้โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นเพื่อให้การ
รับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง
กาหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่ง แวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
โรงเรียนจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการและงานเปิดรั้วโรงเรียน Open house online 2022 เพื่อให้
นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมการบริหารจัดการของโรงเรียนในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ที่ http://www.ayw.ac.th/openhouse/ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
๒. เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน
๒.๑ มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ในการแก้ปัญหา และแสวงหาองค์ความรู้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
๒.๒ มีคุณสมบัติเป็นนักวิจัยที่ดี
๒.๓ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๒.๔ มีจิตสานึกที่ดีในความเป็นไทย
๒.๕ มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
๒.๖ ได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรรมทางวิ ช าการเผยแพร่ ผ ลงานกั บ หน่ ว ยงานภายนอกทั้ ง ระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
๓. จุดเน้นของหลักสูตร
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มีจุดเน้นของหลักสูตรด้านต่าง ๆดังนี้

-๒3.1 พัฒนานักเรียนให้รอบรู้ด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา และพลศึกษา
3.2 มุ่งเน้นการจัดการศึกษารายวิชาพื้นฐานให้ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ของกระทรวงศึกษาธิการ
3.3 มุ่งเน้นการจัดการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นนักวิจัยที่ดี
3.4 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
เป้ า หมายของโครงการ นั ก เรี ย นจะต้ อ งท ากิ จ กรรมตามเกณฑ์ ขั้น ต่าที่ ก าหนดไว้ใ นหลั กสู ต รจึ ง จะส าเร็จ
การศึกษา
3.5 ส่ ง เสริ ม การประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ และการท าโครงงานวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี ตามความถนัดและความสนใจ ก่อนศึกษาจบหลักสูตร โดยนาเสนอผลงานอย่าง
น้อย ๑ เรือ่ ง
4. จานวนนักเรียนที่จะรับ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
จานวน ๑ ห้อง ห้องละ ๓๐ คน
5. คุณสมบัติของนักเรียน
5.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า
5.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ๕ ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
5.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาศาสตร์
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จานวน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
5.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รายวิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ – ๓ จานวน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
5.5 มีสัญชาติไทย และมีเลขประจาตัวประชาชน
5.6 เป็นโสด
5.7 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.8 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
5.9 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
6. กาหนดวันและเวลา
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ รับนักเรียนชายและหญิง
ดังนี้
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนทั่วไป โดยวิธีการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

-๓รับสมัคร

วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สอบคัดเลือก วันที่ 7 มีนาคม 2565
ประกาศผล
วันที่ 9 มีนาคม 2565
รายงานตัว
วันที่ 9 มีนาคม 2565
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑2.0๐ น.
มอบตัว
วันที่ 11 มีนาคม 2565
เวลา ๐๙.๐๐-๑2.0๐ น.
(หากไม่มาในวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
7. ใบสมัคร
ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้ที่ http://www.ayw.ac.th ผู้สนใจขอรับใบ
สมัครและระเบียบการรับสมัครได้ที่สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 2 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (ตั้งแต่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ยกเว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)
8. การสมัคร
ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน) ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย ตามวัน เวลา ที่กาหนดไว้ในใบสมัคร
9. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
9.1 ใบสมัครโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมกรอกรายละเอียด
9.2 หลักฐานที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ. ๑:บ) หรือใบรับรองของโรงเรียนที่
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ. ๗) ฉบับจริง
9.3 หลักฐานแสดงผลการเรียนตามคุณสมบัติที่กาหนดในข้อ 5.๒ - 5.๔ ฉบับจริง
9.4 รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จานวน ๓ รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจาตัวผู้สมัคร)
9.5 ทะเบียนบ้านของผู้สมัครหรือหลักฐานอื่นๆที่อ้างอิงได้ ที่แสดงคุณสมบัติครบถ้วน ฉบับจริง หรือ
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
9.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ของผู้สมัครหรือผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ตรงกับหลักฐานการสาเร็จ
การศึกษา หรือใบรับรอง ฉบับจริงหรือสาเนา (ถ้ามี)
หมายเหตุ เอกสารและหลักฐานต่างๆใช้เพื่อประกอบการตรวจหลักฐานในวันสมัครเท่านั้น โดย
โรงเรียนจะไม่เก็บเอกสารและหลักฐานไว้ ยกเว้น หลักฐานแสดงผลการเรียนตามคุณสมบัติที่กาหนดในข้อ
5.๒ - 5.๔

-๔10 ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
วันที่
7 มีนาคม 2565

เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๕ - ๑๒.๐๕ น.
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

วิชา
คณิตศาสตร์ ฉบับ (๑)
ภาษาอังกฤษ ฉบับ (๑)
วิทยาศาสตร์ ฉบับ (๑)

๑1. การประกาศผล
11.๑ การมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ผู้สมัครที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนได้ตรวจสอบใบสมัคร
และหลักฐานการสมัคร ครบถ้วนถูกต้อง จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ทั้งนี้โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
สอบคั ด เลื อ ก ณ ส านั ก งานกลุ่ ม บริ ห ารวิ ช าการโรงเรี ย นอยุ ธ ยาวิ ท ยาลั ย และ http://www.ayw.ac.th
ตามรายละเอียดแนบท้าย
11.๒ การมีสิทธิ์เข้าศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ ป้ายประกาศ
รายชื่อของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และ http://www.ayw.ac.th ตามวันและเวลาที่กาหนดใน ข้อ 6 และ
รายละเอียด แนบท้าย
๑2. การรายงานตัว
นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตัวจริง (ลาดับที่
๑ – ๓๐) พร้อมผู้ปกครองนักเรียน ๑ คน รับทราบแนวทางการดาเนินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียน วันที่ ๙ มีนาคม 2565 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ
ห้องวิทยาศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๑
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวจริง (ลาดับที่ ๑ – ๓๐) ทุกคนจะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่กาหนดในข้อ ๕
(หากพ้นกาหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์) และต้องปฏิบัติดังนี้
๑๒.๑ นาบัตรประจาตัวผู้สมัครมายื่ นต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวของโรงเรียน พร้อมลงลายมือชื่อ
รายงานตัว ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
๑๒.2 ชาระเงินค่าเสื้อห้องเรียนพิเศษและเสื้อกาวน์ พร้อมปักชื่อ รวม 800 บาท
12.3 ชาระเงินบารุงสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 200 บาท
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวสารอง (ลาดับที่ ๓๑ – ๔๐) รอการติดต่อจากคณะกรรมการรับนักเรียนตามลาดับ
ที่สารองโดยจะต้องมารายงานตัวและปฏิบัติเช่นเดียวกัน ในวันเวลาที่กาหนด
๑3. การมอบตัว
ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ผ่ า นการรายงานตั ว ทุ ก คนจะต้ อ งมามอบตั ว ที่ห้องวิทยาศาสตร์ อาคาร
อเนกประสงค์ ชั้น ๑ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. (หากพ้นกาหนด ดังกล่าว จะถือ
ว่าสละสิทธิ์) และต้องปฏิบัติดังนี้
๑3.๑ รับเอกสารการมอบตัว ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นห้องเรียนที่โรงเรียนได้จัดไว้
๑3.๒ นาเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับมอบตัวของโรงเรียน
๑) ใบมอบตัว พร้อมกรอกรายละเอียด

-๕๒) หลักฐานการสาเร็จการศึกษา (ปพ. ๑:บ) ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ฉบับ
3) ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ
4) ทะเบียนบ้านของบิดา มารดาหรือผู้ปกครองนักเรียน (กรณีผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ใช่บิ ดา
มารดา) ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ
5) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จานวน ๑ รูป (ติดใบมอบตัว)
14. การชาระเงินบารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 จานวน 12,350 บาท ภาคเรียนที่ 2 จานวน 11,700
บาท โดยโรงเรี ยนจะมี หนั งสื อแจ้ งผู้ ปกครองเพื่ อช าระเงิ นบ ารุ ง การศึ กษาผ่ านธนาคารกรุ งไทยหลั ง จาก
เปิดภาคเรียน
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการ (ที่เพิ่มจากหลักสูตรปกติ) มีดังนี้
ภาคเรียนที่ ๑ ค่าค่ายวิทยาศาสตร์ (๓ วัน ๒ คืน) ค่าอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
(สาขาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) ค่าวิทยากรสอนเสริมแบบเข้มในสาขาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา
ค่าอบรมทักษะทางเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ ๒ ค่าค่ายสานสัมพันธ์พี่น้อง ค่าอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (สาขา
ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) ค่าวิทยากรสอนเสริม แบบเข้ มในสาขาคณิ ต ศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีว วิ ท ยา
ค่ากิจกรรม Rally Mathematics ค่าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หมายเหตุ นักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่จบหลักสูตร
๑5. การปฐมนิเทศ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ ตามที่โรงเรียนกาหนด

-๖-

ตารางสอบคัดเลือก
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา
ค๔๐๐๐๐

ตารางสอบคัดเลือก
ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ ฉบับ (๑)

อ๔๐๐๐๐

ภาษาอังกฤษ ฉบับ (๑)

ว๔๐๐๐๐

วิทยาศาสตร์ ฉบับ (๑)

วัน เวลาที่สอบ
7 มีนาคม 2565
๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
7 มีนาคม 2565
๑๑.๐๕ – ๑๒.๐๕ น.
7 มีนาคม 2565
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

* ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาหนดของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนบน

ตั้งใจเรียน เพียรทาดี มีวินัย รับใช้สังคม

