รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2561
(Self Assessment Report : SAR)

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เลขที่ 138 หมู่ที่ 12 ตาบลฉลุง อาเภอ
เมืองสตู ล จั งหวัดสตูล สัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 16 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีครูและบุคลากรทั้งหมดจานวน 168 คน นักเรียนจานวน
779 คน แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 340 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จานวน 439 คน
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียน
ดี
วิทยาศาสตร์
สรุปภาพรวมผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
นวัตกรรมหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียน
นวัตกรรมการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนที่ตอบสนองการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการ
และการส่งเสริมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยด้านวิชาการมีการจัดนักเรียนเป็นกลุ่มพิเศษ
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ และกลุ่มที่ต้องดูแลช่วยเหลือ โดยการจัดคลินิ กวิชาการ สอน
เสริมนอกเวลาเรียน และในส่วนของการส่งเสริมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนมีระบบ
การเอ็กซเรย์และรีเอ็กซเรย์นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยครูกับผู้บริหาร ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทาให้
สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้โรงเรียนยังมีนโยบายใน
การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกให้
มากขึ้นในอนาคต
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
โรงเรียนมีแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ครอบคลุมทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน
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2. ส่งเสริมให้มีกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ตอบสนอง
ตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
3. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. จัดกิจกรรม/ โครงการ ที่ตอบสนองต่อความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต
มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาคุณ ภาพการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งมีนโยบายในการให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกให้มากยิ่งขึ้น
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สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บันทึกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ภาคผนวก 1 ภาพกิจกรรม
ภาคผนวก 2 ตัวอย่างร่องรอยหลักฐาน
ภาคผนวก 3 หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หน้า
ก
ค
ง
จ
1
16
84
99
113

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
จุฬาภรณราชวิทยาลัย หมายถึง โรงเรียนที่กอปรด้วยวิทยาการความรู้ทั้ง
มวลดารงอยู่ด้วยความราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแห่งสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
ชื่อภาษาอังกฤษ
“Princess Chulabhorn Science High School Satun”
คติพจน์
“คุณธรรมนาวิชาการ”
คาขวัญ
“รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นาวิชาการ สืบสานงานพระราชดาริ”
ปรัชญา
“ปญฺญา ยตฺถ วิปสฺสติ” (คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา)
ต้นไม้ประจาโรงเรียน ต้นแคแสด (Spathodea campanulata P. Beauv.)
เขตพื้นที่บริการ
4 จังหวัด ได้แก่ สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี
ที่อยู่
เลขที่ 138 หมู่ที่ 12 ตาบลฉลุง อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์
074-725985
โทรสาร
074-725981
เว็บไซต์โรงเรียน
www. pccst.ac.th
การก่อตั้ง
จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2537
ทาพิธีวางศิลาฤกษ์พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันพุธ ที่ 17 มกราคม 2539
พื้นที่โรงเรียน
59 ไร่ 1 งาน 13.3 ตารางวา
เปิดสอนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่กรมสามัญศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรง
เจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ด้วยสานึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ
งานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สนองตามพระราชประสงค์ที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของประชาชน โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกลโดยให้
โอกาสแก่ เ ยาวชนที่ มี ค วามสนใจและมี ค วามสามารถทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
สิ่งแวดล้อม ได้ฝึกฝนความรู้ ความสามารถด้านนี้เป็นพิเศษตั้งแต่เยาว์วัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งโรงเรียน ดังต่อไปนี้
1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบพระชันษา
2) เพื่ อ เป็ น สถานศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาที่ ฝึ ก ทั ก ษะความรู้ ค วามสามารถ
ของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เยาว์วัยซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากรไว้
รองรับโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดีมีความสามารถทางด้า นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาและได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านนี้อย่าง
เข้มข้นนาไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง
4) เพื่ อ เป็ น สถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตั ว อย่ า งในด้ า นการฝึ ก อบรมนั ก เรี ย น
ให้ เ ป็ น กุ ล บุ ต ร กุ ล ธิ ด าที่ เ พี ย บพร้ อ มด้ ว ยคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมสามารถพึ่ ง ตนเองได้ และเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม
กรมสามัญศึกษาในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจึง
ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อั คร
ราชกุมารี จานวน 12 โรงเรียน ในทุกเขตการศึกษาโดยได้รับพระราชทานนามว่า "โรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย" ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน และใช้นามภาษาอังกฤษว่า
"Princess Chulabhorn's College" พร้อมทั้งพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยดาเนินการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันพุธ ที่ 17 มกราคม 2539
ส าหรั บ โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย สตู ล ได้ จั ด ตั้ ง ตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ลงวั น ที่ 20 พฤษภาคม 2537 โดยเปิ ด รั บ นั ก เรี ย นประจ าทั้ ง ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 โดยในระยะแรกที่อาคาร
เรียนและอาคารประกอบต่างๆ อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โรงเรียนได้ใช้วิทยาลัยเกษตรกรรมสตูล
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อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2538 จึงได้ย้าย
มาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน
พ.ศ. 2549 มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการ
จัดการศึกษาสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และได้มีพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้เป็นองค์การมหาชน มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2543
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ดาเนินการนาร่องจัดการศึกษา สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีนโยบายที่จะ
ให้มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เกิดขึ้นในภูมิภาค
ต่าง ๆ จานวน 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้นักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศให้ได้รับ โอกาสมาก
ขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น การเพิ่ ม พู น จ านวนผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีจิตวิญญาณที่จะพัฒนา
ตนเอง ให้ ก้ า วไปสู่ ความเป็ น นั ก วิ จั ย นั กประดิษ ฐ์ นั ก คิ ดค้ น ในอนาคต สร้ า งองค์ค วามรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องให้กับประเทศชาติ เพื่อให้ประเทศชาติสามารถพึ่งตนเอง
ได้มากขึ้น และยังลดการพึ่งพาองค์ความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างชาติ อีกทั้ง
ยังสอดคล้ องและเป็ น ไปตามนโยบายการพัฒ นากาลั งคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
วัน ที่ 25 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2553 คณะรั ฐ มนตรี มี มติ อ นุ มั ติ ให้ ด าเนิน โครงการพั ฒ นา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาสสาหรับ
นั ก เรี ย นผู้ มี ความสามารถพิ เ ศษด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ และมอบทุ น สนั บ สนุ น
การศึกษาเทีย บเท่ากับ นักเรี ย น ของโรงเรียนมหิ ดลวิทยานุส รณ์ โดยจัดการศึกษาในลั กษณะ
โรงเรียนประจา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หมายถึง วิทยาศาสตร์ภูมิภาคตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ที่อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินงานโครงการพัฒนา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีภารกิจในการจัด
การศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ มี ความสามารถพิเ ศษด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิท ยาศาสตร์ ทั้ ง ในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจา เพื่อเป็นการกระจายโอกาส
ให้กับผู้มีความสามารถพิเศษที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส
ให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง
ดังกล่าวได้แก่
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1) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
2) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
3) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
4) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
5) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
6) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
7) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
9) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
10) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
11) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
12) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
จุ ฬ าภรณราชวิท ยาลั ย ด้ ว ยสมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอเจ้า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ครราชกุ ม ารี
พระราชทานพระอนุ ญาตให้ เปลี่ ย นชื่อ “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ” เป็นชื่อ “โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ” ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน และใช้
นามภาษาอังกฤษว่า “Princess Chulabhorn Science High School” โดยมีผ ลตั้งแต่วันที่ 3
กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 )
ตารางแสดงจานวนผู้บริหารโดยตาแหน่ง จานวน 4 คน
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียน
2. นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อานวยการโรงเรียน
3. นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
4. นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียน

โทรศัพท์
081-0958310
089-2967223
089-6571261
081-6092701

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
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ตารางแสดงจานวนครูและบุคลากรอื่น จาแนกตามวุฒิการศึกษา จานวน 168 คน
จานวน
ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง
บุคลากร
วุฒิการ
(คน)
(คน)
(คน)
ทางการศึกษาอื่น(คน)
ศึกษาสูงสุด
สูงกว่าปริญญาตรี
41
ปริญญาตรี
22
13
12
37
ต่ากว่าปริญญาตรี
43
อื่นๆ (ระบุ)
กราฟแสดงจานวนครูและบุคลากรอื่น

บุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น
48%

ข้าราชการครู
37%

พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง 8%
7%

กราฟแสดงจานวนครูและบุคลากรอื่น จาแนกตามวุฒิการศึกษา
สูงกว่า
ต่ากว่า
ปริญญาตรี ปริญญาตรี
24%
26%

ปริญญาตรี
50%
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ตารางแสดงจานวนครูจาแนกตามกลุ่มสาระฯและค่าเฉลี่ยชั่วโมงสอน จานวน 82 คน
จานวน (คน)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สอนตรง มาช่วยสอนจาก ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/
รวม
วิชาเอก กลุ่มสาระฯ อื่น
คน/สัปดาห์
ภาษาไทย
7
6
1
20
คณิตศาสตร์
12
12
20
วิทยาศาสตร์
26
26
22
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11
9
23
สุขศึกษาและพลศึกษา
4
4
14
ศิลปะ
5
5
15
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
7
7
19
ภาษาต่างประเทศ
10
10
19
กราฟแสดงจานวนครูจาแนกตามกลุ่มสาระฯและค่าเฉลี่ยชั่วโมงสอน/คน/สัปดาห์
30

26

25

20

20

23

22

19

20
15
10

5
0

12

19

15

14
11

10

7
4

5

7
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ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 )
ตารางแสดงจานวนห้องเรียนและจานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นเรียนและเพศ
ปีการศึกษา 2561
รวม
รวม
ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3
ม.4 ม.5 ม.6
รวมทั้งหมด
ม.ต้น
ม.ปลาย
จานวนห้องเรียน 5
5
5
15
6
6
6
18
33
ชาย
43 46 39 128 44 35 48
127
255
เพศ
หญิง
72 62 78 212 100 111 101 312
524
จานวน น.ร.
115 108 117 340 144 146 148 439
779
เฉลี่ยต่อห้อง
23 22 24
24 24 24
24

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 )
ตารางแสดงจานวนและค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับ 3 ขึ้นไป จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
นักเรียน
นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ
คิดเป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้งหมด
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
ร้อยละ
(คน)
1. ภาษาไทย
774
771
99.61
2. คณิตศาสตร์
774
597
77.13
3. วิทยาศาสตร์
774
751
97.02
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
774
774
100.00
5. ภาษาต่างประเทศ
774
716
92.50
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
774
774
99.87
7. ศิลปะ
774
773
92.50
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
632
631
99.84
** หมายเหตุ จานวนนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา 2561ทั้งหมด 779 คน มีนักเรียน
แลกเปลี่ยนโครงการ AFS จานวน 5 คน คงเหลือ 774 คน
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กราฟแสดงจานวนนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป
จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
800
700
600
500
400
300
200
100
0

774 771

774

774 751

774 774

774 716

774 774

774 773
632 631

597

นักเรียนทั้งหมด

นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯระดับ 3 ขึ้นไป

กราฟแสดงค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป
จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
คิดเป็นร้อยละ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

99.61

97.02
77.13

100

92.5

99.87

92.5

99.84
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ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559-2561
รายวิชา
ปีการศึกษา
2559
2560
2561

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
65.12
69.53
79.44

69.73
66.29
72.31

56.13
51.78
58.14

47.69
44.77
44.77

สังคมฯ
68.46

กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559-2561

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ปีการศึกษา 2559
ภาษาไทย

ปีการศึกษา 2560
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2561
ภาษาอังกฤษ
สังคมฯ
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ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559-2561
รายวิชา
ปีการศึกษา
2559
2560
2561

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
74.12
66.89
66.68

54.07
52.13
66.50

44.20
42.54
43.86

42.74
41.06
46.10

สังคมฯ
49.22
46.03
44.73

กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559-2561

80
70
60
50
40

30
20
10
0
ปีการศึกษา 2559
ภาษาไทย

ปีการศึกษา 2560
คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2561
ภาษาอังกฤษ

สังคมฯ
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและข้อเสนอแนะ
ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่ รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก
โดยมีค่าเฉลี่ย 96.35
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง
 ไม่รับรอง

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ตัวบ่งชี้
จุดเด่น
1
สถานศึกษามีคุณภาพดีเด่นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
2
สถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดระบบดูแลนักเรียน
3
ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
มีความสนใจ ใฝ่เรียนรู้
ตัวบ่งชี้
จุดที่ควรพัฒนา
1
ควรพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะด้านความคิด
ในทุกรายวิชา
2
ควรส่งเสริมด้านผลการผลิตให้ผู้เรียนศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ให้มากขึ้น
3
ครูควรมีการพัฒนาด้านวิจัยและนาผลวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ด้านผลการจัดการศึกษา
1
ควรส่งเสริมการกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย
2
ควรส่งเสริมโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน เผยแพร่และแข่งขันระดับนานาชาติให้มาก
ขึ้น
3
ควรส่งเสริมด้านผลผลิตให้ผู้เรียนศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ให้มากขึ้น
4
ควรส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความเป็นไทยและอยู่อย่างพอเพียง
ด้านบริหารจัดการศึกษา
1
ควรมีมาตรการจูงใจ สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สูงกว่าสถานศึกษาทั่วไป
2
พัฒนาระเบียบและแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
ในฐานะโรงเรียนวิทยาศาสตร์
3
ควรบริหารจัดการโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและบริหารให้บรรลุตามที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโดยเคร่งครัด
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1
ด้านหลักสูตรสถานศึกษาควรมีรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง
ตัวบ่งชี้
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2
มีการออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
3
ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้หลากหลาย
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
1
การจัดระบบสารสนเทศที่ถูกต้องสมบูรณ์พร้อมใช้ในการวางแผนการศึกษา
2
การจัดให้มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการเผยแพร่อย่างทั่วถึงและมีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3
ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และกระทาอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ใช่ทาแบบเฉพาะกิจ
ตัวบ่งชี้

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558-2560
ตารางแสดงข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 ปีย้อนหลัง
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม ที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็น
ตามหลักสูตร

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ปีการศึกษา
2558

2559

2560
มฐ.1=ดีเยี่ยม

4.79
4.76

4.82
4.85

4.77

4.82

4.71

4.79

5.00

5.00
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน
รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติ ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดกฎกระทรวง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ปีการศึกษา
2558

2559

2560

4.64

4.70

9.26

9.40

มฐ.2=ดีเยี่ยม

10.00

10.00

มฐ.3=ดีเยี่ยม

4.70

4.80

9.60

9.68

9.50

9.58

5.00

5.00

10.00

10.00

5.00

5.00
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ปีการศึกษา
2558

2559

5.00

5.00

2560

มฐ.4=ดีเยี่ยม
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม (จานวน 4 มาตรฐาน)
1. ระดับคุณภาพ......ดีเลิศ............
2. วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง
2.1 วิธีการพัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาแบบ
สหศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เปิดรับนักเรียนอยู่ประจาในเขตจังหวัด สตูล ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต ามแบบอย่างประเพณี
วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2561 มีการดาเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่
ส่ ง ผลให้ โ รงเรี ย นจั ด การพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา ประสบผลส าเร็จ ตามที่ตั้ งเป้ าหมายไว้ ทุ ก
มาตรฐาน โดยมีกิจกรรมที่สาคัญ เช่น มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้อง
กับเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน จนมี
ผลการพัฒนาคุณ ภาพของผู้ เรี ยนอยู่ใ นระดับดี เ ลิศ ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา นักเรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน และการสื่อสารได้
หลายภาษา มีความสามารถในการคิดคานวณ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารได้ดี
ประพฤติตนด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกาหนด
ได้อย่างชัดเจน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินใน
รายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ โดยโรงเรียนมีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดาเนินงานตาม
แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน และองค์กร
ภายนอกโรงเรียน ใช้ผลจากการประเมินและการดาเนินงานเป็นฐานในการพัฒนา และเพื่อให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ได้มีการตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงาน
ให้ ดี ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ มีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามบริบท
ของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใช้สื่อ
การเรียนรู้ มีการติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และ
มีการประเมิน ผลจากสภาพจริ งในทุก ขั้นตอน ความเป็น เลิศ ทางวิชาการตามเป้า หมายของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีการดาเนินการ/ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ
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ที่หลากหลาย เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมี ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้มี
คุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาของนานาชาติ
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) การจัดทาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
2) แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
3) การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
4) กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
5) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6) โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
7) การกาหนดมาตรฐานของสถานศึกษา
8) การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
9) การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
11) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
12) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
13) การจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร 1) ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สาหรับนักเรียน ตามกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ค้ น คว้ า
ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น
และวิ ท ยาศาสตร์ และเป็ น หลั ก สู ต รที่ 2) ควรใช้ จุ ดเด่ นของโรงเรี ยนที่ เป็ นโรงเรี ยน
สนองตอบต่อความสามารถและความต้องการ วิทยาศาสตร์ ภู มิ ภาค โดยอาศั ยข้ อตกลงความ
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
ร่วมมือกับหน่ วยงานอื่น เพื่อกาหนดมาตรฐาน
2) มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม การส่ งเสริ ม และพั ฒ นายกระดั บผลสั มฤทธิ์
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความสามารถ ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
ในด้ า นการคิ ด เป็ น ท าเป็ น อั น เนื่ องมาจาก
โรงเรียนเน้นให้ นักเรี ยนทาโครงงาน โดยเฉพาะ
โครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี

3) โรงเรียนควรมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถสูงขึ้นจนเป็น
ระดับชั้นนาในประเทศ
4) ส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการของครู
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จุดเด่น

จุดควรพัฒนา
3) ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นสื่ อ สารได้ อ ย่ า งน้ อ ย และนักเรียน ไปสู่ ระดับชาติ และนานาชาติ
สองภาษา เพิ่ มเติ มจากภาษาอั ง กฤษ ได้ แ ก่ เพิ่มขึ้น
ภาษาญี่ปุ่น และภาษามลายู
5 ) โรงเรี ย นควรสนั บ สนุ น ให้ ค รู มี ค วามรู้
4) มี การพั ฒนาด้านอาคารสถานที่ บรรยากาศ ความสามารถในการวิ เ คราะห์ ผู้ เ รี ย นเป็ น
สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รายบุคคล เพื่อค้นหาจุดเด่น และจุดด้อย แต่ละ
เพื่ ออ านวยความสะดวกให้ กั บ นั กเรี ยนที่ อยู่ ตั ว ชี้ วั ดของทุ กกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ แล้ ว จั ด
กิจกรรมส่ งเสริ มเป็ นกลุ่ มย่ อย ๆ โดยใช้ กลวิ ธี
ประจา
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม
5) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียน
6) โรงเรียนควรสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้
การสอนในลักษณะ Active Teaching
& Learning ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่ อ แ ห ล่ ง ค้ น ค ว้ า ใ น ก า ร เ รี ย น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ เช่น สนับสนุนให้ห้องสมุดเป็น
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แหล่ ง ค้ น คว้ า ที่ ดี อ ยู่ เ สมอ และการใช้
6) มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการจั ด การ
เช่น กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฟังบรรยาย
เรียนรู้
กิจกรรมการอ่าน การออกกาลังกาย การบาเพ็ญ
7) โรงเรี ย นควรก าหนดแนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ ขอ
สาธารณประโยชน์ในและนอกสถานที่ เป็นต้น
ค าปรึ กษาจากคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ น
7) โรงเรียนให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพ
พื้นฐานอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนว
ในสถานศึ กษา โดยน าข้ อเสนอแนะจากการ
ทางการพัฒนาการจั ดการเรี ยนรู้ เพื่อยกระดั บ
ประเมิ นคุ ณภาพภายใน ภายนอกมาวิ เคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และแนวทาง
และก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
การจั ดสรรงบประมาณตามภารกิ จต่ าง ๆ ของ
สถานศึกษา
โรงเรียน
8) โรงเรียนจัดทาโครงการ กิจกรรม
8) โรงเรียนควรหลี กเลี่ ยงการจั ดกิจกรรมที่ จะ
ที่ เ ป็ น ไป ตามวั ต ถุ ป ระส งค์ เป้ า หมาย
ส่ งผลกระทบในทิ ศทางที่ไม่น่ าพึงพอใจต่ อการ
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา
จัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียน
9) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9) โรงเรียนควรสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันของ
องค์กร ส่วนราชการ ผู้ปกครองและชุมชน
บุคลากรทุ กฝ่ าย เกี่ ยวกั บการประกั นคุ ณภาพ
ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
การศึ ก ษา และส่ งเสริ มให้ ทุ กคนร่ ว มกั นท า
สถานศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิ บั ติ ง านตามปกติ ก ากั บติ ดตามให้ มี การ
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จุดเด่น

จุดควรพัฒนา
10) โรงเรี ยนมีโ ครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริม ดาเนินงานให้ ครบวงจรคุณภาพ PDCA จนเกิ ด
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของ เป็นวัฒนธรรมคุณภาพในโรงเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ และพัฒนาสถานศึกษา 10) การจัดให้ผู้เรียนฟังบรรยายหรือการศึกษา
เพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
ดูงานควรจัดทา ข้อมูล รวบรวมแหล่ งเรียนรู้
11) โรงเรียนมีกระบวนการจัดระบบการดูแล และการสรุปการฟังบรรยายและการศึกษาดู
งาน และนาออกเผยแพร่สู่สาธารณชน
นักเรียนช่วยเหลือนักเรียนอย่างดีเยี่ยม
12) โรงเรี ย นประสบผลส าเร็ จ ในการจัดการ 11) ควรส่ ง เสริ ม ด้ า นผลการผลิ ต ให้ ผู้ เ รี ย น
ด้ า น เ ค รื อ ข่ า ย ท า ง วิ ช า ก า ร ทั้ ง ใ น แ ล ะ ศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ให้มากขึ้น
ต่างประเทศ
12) ควรมี ม าตรการจู ง ใจ สวั ส ดิ ก ารครู แ ละ
13) โ รงเรี ย นประสบผลส าเร็ จ ในกา ร บุคลากรทางการศึกษาให้สูงกว่าสถานศึกษา
จั ด กิ จ กรรม “จภ.วิ ช าการ” ซึ่ ง ได้ รั บ ความ ทั่วไป
ร่วมมือจากทั้งในและต่างประเทศ

13) พั ฒ นาระเบี ย บและแนวทางการปฏิ บั ติ
14) โรงเรี ยนได้ รั บการจั ดตั้ งให้ เป็ นโรงเรี ยน ต่ า งๆ ให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว ในการบริ ห าร
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดิน จัดการในฐานะโรงเรียนวิทยาศาสตร์
สนับสนุนอย่ างเพียงพอแก่การจั ดการเรียนรู้ให้ 14) โรงเรี ยนตั้ งอยู่ ในต าแหน่ งที่ ห่ างไกลจาก
ทัดเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ และ ชุมชนวิชาการ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
มี การท าข้ อตกลงร่ วมมื อกั บหน่ วยงานต่ าง ๆ 15) เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนส่งผลต่อการ
ภายนอกสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหิ ดลวิ ทยานุ สรณ์ มหาวิ ทยาลั ยต่ างๆ ทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ
15) ชุ ม ชนมี เ อกลั ก ษณ์ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีที่เด่นชัด
16) เป็ น องค์ ก รที่ มี ค วามหลากหลายทาง
ศาสนา ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
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3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) กาหนดมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒ นาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น
2) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัดให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น
เป้าหมาย กลยุทธ์ และมีผลการดาเนินงานสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
3) ปรั บ ปรุ งอาคารสถานที่ บรรยากาศ และแหล่ งเรียนรู้ภ ายในโรงเรียนเพื่อเอื้ อ
ประโยชน์ให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้น
4) ใช้เว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นช่อ งทางในการเผยแพร่ผลการดาเนินงานต่างๆ ของ
โรงเรียน
5) ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับรู้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทา
พั น ธะสั ญ ญากั บ โรงเรี ย นเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพตนเองให้ บ รรลุ ม าตรฐานการศึ ก ษา ของ
สถานศึกษา
6) ทบทวนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีตัวบ่งชี้และประเด็นพิจารณาใน
การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาที่สนองตอบเป้าหมายเฉพาะของการจัดตั้งโรงเรียนที่ชัดเจน
7) ค้นหาแนวทาง สรรหาและคัดเลือกผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
8) จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนมุ่งสู่ การแข่งขันสอวน. โอลิมปิกวิชาการชาติและระดับ
นานาชาติ
9) ส่งเสริมให้ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสอบเข้าศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัย
ชั้นนา ทั้งในและต่างประเทศทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นนักวิจัย
ในอนาคต
10) พัฒ นาคุณภาพครู ให้มีศักยภาพการเรียนการสอนตามหลักสู ตรวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค และการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศและด้านเทคโนโลยี
11) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมนานาชาติ
12) การจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรง เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติงานสอนได้เต็มที่
13) การให้ บริ การทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการพัฒ นาการศึกษาให้ ดี
ยิ่งขึ้น
4. ประเด็นทีต่ ้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
(สมศ.)
-
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1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ระดับคุณภาพ......ดีเลิศ............
1.2 วิ ธี ก ารพั ฒ นา ผลที่ เ กิ ด จากการพั ฒ นา ข้ อ มู ล หลั ก ฐาน เอกสารเชิ ง ประจั ก ษ์
ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีวิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อ
ตอบสนองเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่ครอบคลุมทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้า นผลสั มฤทธิ์ ทางวิ ช าการของผู้ เรี ยน มี กระบวนการพัฒ นาหลายรูป แบบ โดยการ
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการอ่ า น การเขี ย น การสื่ อ สาร และการคิ ด ค านวณ
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ส่งเสริมให้ครู จัดการเรียนการ
สอนในลั ก ษณะ Active Teaching & Learning มี ก ารบู ร ณาการชิ้ น งานของนั ก เรี ย นจาก
หลากหลายวิช า และจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนที่ห ลากหลาย ส่ งผลต่อการพัฒนาผลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ยนตามหลั กสู ตรโรงเรี ย นวิทยาศาสตร์ภูมิภ าค นักเรียนมีโ อกาสนาเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเอง มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ กาหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ และตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง
นวัตกรรมของนักเรียน มีการนานวัตกรรมไปใช้และเผยแพร่ผ่านโครงการส่งเสริมการทาโครงงาน
และงานวิจัยสาหรับนักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมส่งเสริม ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ วิชานวัตกรรม กิจกรรมสะเต็มศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันโครงงานทุกประเภททั้งในและนอกโรงเรียน มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ใช้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น การ
นาเสนองานวิจัยในรูปแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ ส่งเสริมการเรียนการสอน เทคโนโลยีหุ่นยนต์
และให้นักเรียนได้นาเสนอผลงานของตนเองโดยการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ทั้งในและ
นอกโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนได้นาความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจาวัน มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
มี ค วามภู มิ ใ จในท้ อ งถิ่ น และความเป็ น ไทย ยอมรั บ ที่ จ ะอยู่ ร่ ว มกั น บนความแตกต่ า งและ
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หลากหลาย ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีสุขภาวะทางร่างกาย ทาง
จิตใจที่ดี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคานวณ)
1.2.1.1 วิธีการพัฒนา/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
โดยครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นนิสัยรักการอ่านของ
ผู้เรียน และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ของผู้เรียน กิจกรรมฟัง
บรรยาย กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การทาโครงงานหรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณของ
นั ก เรี ย น เข้ า ร่ ว มประกวด และจั ด โครงการสานสั ม พั น ธ์ แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ด้ า นวิ ช าการและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย และโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนชาวต่างชาติ
ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2561
จานวน
จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
นักเรียน
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน)
ระดับชั้น
ทั้งหมด
ดีเยีย่ ม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ม.1
115
115
115
108
107
1
108
ม.2
117
114
3
117
ม.3
142
141
1
142
ม.4
144
144
144
ม.5
148
143
5
148
ม.6
รวม
774
764
10
774
เฉลี่ยร้อยละ
98.70
1.30
100.00
1.2.1.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) โครงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยระดับนานาชาติกับโรงเรียนเครือข่ายใน
ต่างประเทศ
2) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น
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3) โครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม (ไทยมาเลเซีย)
4) โครงการฟังบรรยายและศึกษาดูงานนอกสถานที่
5) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6) โครงการส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจัย
7) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
8) โครงการนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.6 กลุม่ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์(ภาคใต้)
9) โครงการส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
10) โครงการสอนเสริมทางด้านวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
เพื่อเตรียมสอบโอเน็ต
1.2.1.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนา
1) นักเรียนบางคนขาดความสนใจในกิจกรรม
การสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคานวณ
2) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกสถานศึกษา
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) ส่งเสริมและปลูกฝังเจตคติที่ดีในด้านนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัวให้มากขึ้น
2) ส่งเสริมนักเรียนให้มีการสร้างนวัตกรรม โครงงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารเพิ่มมากขึ้น
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1.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา)
1.2.2.1 วิธีการพัฒนา/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิด
อย่างมีวิจารณญาณให้เต็มศักยภาพ มีการดาเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน โดยโรงเรียนมีการจัด
กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ และตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบเช่น โครงการส่งเสริม
การทาโครงงานและงานวิจัยสาหรับนักเรียนทุกระดับชั้นประกอบด้วย โครงงานด้านวิทยาศาสตร์
โครงงานด้านคณิตศาสตร์ และโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด
ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ และวิชานวัตกรรม
กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันโครงงานทุกประเภททั้งภายในและนอกโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นกระบวนการคิดของครูผู้สอน กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง
ทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพโครงการส่งเสริมการพูด การอ่านและการเขียนมีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สม
เหตุผลโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะ การสอนแบบใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การสอนแบบทดลอง
การสอนแบบ 5E การสอนแบบใช้เรื่องราวและแผนภาพ การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญฯลฯ
โดยการสอดแทรกทักษะการคิดให้กับผู้เรียน มีข้อค้นพบและมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น แผนผังความคิดการเขียนเรียงความ ภาพวาด งานประดิษฐ์
โครงงานหรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมคลินิกวิชาการ โครงการพี่สอนน้อง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาดูงาน การฟังบรรยายทางวิทยาศาสตร์ และการนาเสนอผลงาน
นักเรียนในเวทีการแข่งขัน การประกวดต่าง ๆ กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการของผู้เรียนในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดของผู้เรียน กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์โครงงาน
ทางวิชาการและทักษะพิเศษ โครงการส่งเสริมการพูด การอ่านและการเขียนเป็นต้น
1.2.2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) โครงงาน หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ทั้งใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
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2) แผนผังความคิดการเขียนเรียงความ ภาพวาด ชิ้นงานประดิษฐ์
3) สรุปโครงการกิจกรรมต่างๆ
4) โครงการพี่สอนน้อง
1.2.2.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) นักเรียนมีมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
1) ควรใช้นโยบายการสอนที่ให้ผู้เรียนมี
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องฝึกคิดตาม
และสื่อต่างๆ รอบตัวได้ดี
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และค้นคว้า
2) นักเรียนมีการทาโครงงานและงานวิจัย
ด้วยตนเองให้มากขึ้น
3) นักเรียนมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และนาเสนอผลงานที่หลากหลาย
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) ส่งเสริมนักเรียนให้มีการทาโครงงานแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
2) ส่งเสริมนักเรียนให้มีการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น
1.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม)
1.2.3.1 วิธีการพัฒนา/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และผลที่ เ กิ ด จากการส่ ง เสริ ม ความสามารถในการสร้ า งนวั ต กรรมของนั ก เรี ย น ดั ง นี้
1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตร โดยสอดแทรกในรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรของโรงเรียนอย่างชัดเจน เช่น รายวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย ซึ่งครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM ให้นักเรียนพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ และการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ลั กษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นดังนี้
1.1 ครู อ อกแบบกิ จ กรรม โดยการก าหนดสถานการณ์ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาเพื่ อ ให้
นักเรียนได้ค้นหาปัญหา และคิดหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการแก้ปัญหาในแนวทางใหม่ๆ หรือฝึก

SAR 2561

ห น้ า | 26

การแก้ ปั ญ หาด้ ว ยกระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรมศาสตร์ ต ามแนวทาง STEM และฝึ ก
การเชื่อมโยงบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
Strong bridge, Tower, แม่นจริงไหม
ตัวอย่างกิจกรรม Strong Bridge
สถานการณ์ที่กาหนดให้ บริษัทแห่งหนึ่งต้องการจ้างวิศวกรในการออกแบบ
สะพานข้ามแม่น้า โดยบริษัทแห่งนี้ได้ประกาศรับสมัครวิศวกร และกระบวนการคัดเลือกวิศวกรคือ
ให้วิศวกรเลือกใช้วัสดุ/อุปกรณ์ที่กาหนดให้สร้างสะพานข้ามฝั่งที่มีระยะ 15 เซนติเมตร โดยสะพาน
ต้องแข็งแรง และสามารถรับน้าหนักได้มากที่สุด สมมตินักเรียนเป็นวิศวกรที่สมัครงานในบริษัทนี้
1.2 ให้นักเรียนสารวจค้นหาปัญหาในชีวิตประจาวันที่นักเรียนสนใจ เช่น ปัญหาจาก
การอยู่หอพัก ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จากนั้นทาการคิดออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยกระบวนการตามแนวทาง STEM
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนนอกชั้นเรียน ตัวอย่างเช่น
2.1 กิจกรรมฟังบรรยาย โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมมาให้ความรู้เพื่อกระตุ้น
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
2.2 ค่ายวิชาการ กิจกรรมฐานรถพลังงานน้าของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.3 กิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา
2.4 กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ จัดกิจกรรมทางวิชาการในโครงการ
ความร่ ว มมือกับต่ า งประเทศ(ประเทศมาเลเซี ย) เป็ น กิจกรรมฐาน Roller Coaster
1.2.3.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตร
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กิจกรรม Strong bridge

กิจกรรม Tower

กิจกรรมแม่นจริงไหม
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ตัวอย่างผลงานนวัตกรรมของนักเรียน
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนนอกชั้นเรียน

กิจกรรมฟังบรรยายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม

กิจกรรมค่ายวิชาการ (กิจกรรมรถพลังงานน้า)
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นักเรียนชั้น ม.6 จัดกิจกรรม “เครื่องร่อน” ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

นักเรียนชั้น ม.6 จัดกิจกรรม “สเลอปี้” ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
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กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ (กิจกรรม Roller Coaster)
1.2.3.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
1) ควรพัฒนา/ส่งเสริม/สนับสนุนการเข้าร่วม
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ประกวดหรือแข่งขันการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักเรียนอย่างชัดเจน ทั้งการจัดกิจกรรม ในเวทีการแข่งขันที่หลากหลาย
การเรียนรู้ในหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียนนอกชั้นเรียนหรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) การเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม/พัฒนาความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมของนักเรียน
2) การกระตุ้น/ผลักดันให้นักเรียนเข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ในเวทีการแข่งขันที่หลากหลาย
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1.2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)
1.2.4.1 วิธีการพัฒนา/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยเฉพาะใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เช่น การนาเสนองานวิจัยใน
รูปแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ ส่งเสริมการเรียนการสอน เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และให้นักเรียนได้
นาเสนอผลงานของตนเองโดยการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
1.2.4.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่ นับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) แผนการจัดการเรียนการสอนของครู
2) การแข่งขัน หรือนาเสนอโครงงาน/งานวิจัย ในระดับต่างๆ
3) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
4) นวัตกรรมของนักเรียน
1.2.4.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการใช้ 1) ให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสในการแข่งขัน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับ หรือนาเสนอผลงานทางวิชาการของตนเอง
ที่ดี
เพื่อจะได้ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารให้ได้มากขึ้น
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสในการแข่งขันหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ของตนเอง เพื่อจะได้ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้ได้มากขึ้น
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1.2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา)
1.2.5.1 วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรี ย นได้ จั ดกิจ กรรม โครงการ เพื่อพัฒ นาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา
พั ฒ นาตนเอง เป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ ทุ ก กลุ่ ม สาระ จั ด กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะทางวิ ช าการ
เพื่อยกระดับ คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนว
กิ จ กรรมการจั ด การศึ ก ษานอกหลั ก สู ต ร และเสริ ม ทั ก ษะทางวิ ช าการเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
ผลสัมฤทธิ์ สร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 การพัฒนานักเรียน
ตามหลักสู ตรโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
O-NET และจัดกิจกรรมคลินิกวิชาการ เป็นต้น
1.2.5.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) รายงานผลการเรียนรายวิชา ปีการศึกษา 2561
2) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
1.2.5.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
1) นักเรียนมีผลการทดสอบทางศึกษา
ระดับดีเลิศ
ระดับชาติขั้นพื้นฐานต่า เมื่อเทียบกับโรงเรียน
2) นักเรียนมีผลการทดสอบทางศึกษา
ในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
ระดับชาติขั้นพื้นฐานสูง เมื่อเทียบกับ
วิทยาลัยด้วยกัน
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาระดับ
ผลการสอบ
2) จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมถึงมาตรฐาน ตัวชี้วัด ที่ใช้สอบทางการศึกษา
ระดับชาติขนั้ พื้นฐาน เพื่อพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
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1.2.6 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ)
1.2.6.1 วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย สตู ล ได้ ต ระหนั ก และเห็ น ความส าคั ญ ของการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีค วามรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน และน าไปสู่ ก ารพัฒ นาคุณภาพมาตรฐานสากล จึ งได้จั ด
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1) การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลาย โดยเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ
มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระต่างๆ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการวาง
แผนการทางานอย่ างเป็น ขั้น ตอน มีการทบทวน ติดตามการทางานและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการมอบหมายงานให้นักเรียนทางานเป็นทีม โดยใช้กระบวนการกลุ่มใน
กิจ กรรมการเรีย นการสอนทุกรายวิชา และนักเรียนสามารถทางานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ผลงานของนักเรียนมีความสมบูรณ์ และเป็นที่ประจักษ์ สามารถแสดงผลงานและส่งเข้าแข่งขันได้
เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ หนังสั้น การทางานประดิษฐ์ในรายวิชาอาชีพ 1 อาชีพ 2 และวิชา
ทักษะชีวิต ของงานหอพัก
2) คณะกรรมการนักเรียนร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในภาพรวม
ของโรงเรีย นอย่างสร้างสรรค์ เช่น การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น กิจกรรมทาบุญโรงเรียน กิจกรรมพิธีการหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาประเพณีของนักเรียน
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ (โครงการพี่สอนน้อง) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ (ปลูกป่า
ชายเลน) ค่ายสั มพัน ธ์นั กเรีย นใหม่ แคแสดเกมส์ (กีฬาสี ) งาน จ.ภ. วิชาการ และงานที่ต้อง
รับผิดชอบในแต่ละห้องเรียน โดยผลงานออกมาดีได้รับคาชมจากอาจารย์และแขกผู้มีเกียรติ
3) เปิดโอกาสให้นักเรียนออกแบบในการจัดกิจกรรม เขียนเสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติในการทากิจกรรมต่างๆ โดยมีการแบ่งงานรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ และดาเนินการทา
กิจกรรมต่างๆทั้งหมด โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา มีการทุ่มเทฝึกฝนการทางานโดยไม่ย่อท้อ แม้ว่า
ต้องใช้นอกเวลาเรียน เช่นการฝึกซ้อมการแสดงในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
4) จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาอาชีพ และพัฒนาบุ คลิกภาพ เชิญอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือวิทยากรในสาขาอาชีพต่างๆ มาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อ
และแนวทางในการประกอบอาชีพ
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5) จั ด กิ จ กรรมชุ ม นุ ม ให้ นั ก เรี ย นเลื อ กเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมชุ ม นุ ม ต่ า งๆ ตาม
ความสนใจและความถนัด โดยจัดกิจกรรมเปิดโลกชุมนุม จัดนิทรรศการวิชาเศรษฐศาสตร์
1.2.6.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
2) รายงานผลการกิจกรรมเปิดโลกชุมนุม
3) รายงานผลการจัดนิทรรศการวิชาเศรษฐศาสตร์
4) รายงานผลการดาเนินงานของสภานักเรียน
5) รายงานผลการทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ (ปลูกป่าชายเลน)
6) รายงานผลการจัดงาน จ.ภ. วิชาการ
7) รายงานผลการจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ (โครงการพี่สอนน้อง)
8) ผลการประกวดผลงานนักเรียนในระดับต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9) ร่องรอยผลงานประดิษฐ์ในรายวิชาอาชีพ 1 อาชีพ 2 และวิชาทักษะชีวิต
10) แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน
11) ภาพถ่ายกิจกรรมของผู้เรียน
1.2.6.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
2) ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
3) นักเรียนได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆโดยใช้
เรียนการสอนให้มากขึ้น
กระบวนการกลุ่มในการวางแผน ระดม
2) ควรใช้นโยบายการสอนที่ให้ผู้เรียนฝึกคิด
ความคิดในการแก้ปัญหาในการร่วมกันทา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และมีความใฝ่รู้มากขึ้น
กิจกรรม
3) สนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการและ
4) นักเรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถ ความสามารถของนักเรียนให้มากขึ้น
แสดงผลงานและส่งเข้าแข่งขันในเวทีต่างๆได้ 4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
เป็นรายบุคคล
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระต่างๆให้มากขึ้น
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2) ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
3) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
4) เพิ่มทักษะพื้นฐานทางด้านการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ทักษะพื้นฐาน
ทางด้านวิศวกรรม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียนเพิ่มขึ้น
1.2.7 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด)
1.2.7.1 วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุ ณลักษณะที่สังคม
ต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง
6) มุ่งมั่นในการทางาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ อีกทั้งมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความตระหนัก รู้คุณ ค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเป็น
คนดีของสังคม โดยดาเนินการพัฒนาโดยการจัดกิจกรรม/ โครงการ ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ เช่น กิจ กรรมวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ อม ค่ายพุทธบุตร ค่าย
อิสลามนาชีวิต โครงการพบพระ ฟังธรรม สัปดาห์ละครั้ ง กิจกรรมเนื่องในวันสาคัญทางศาสนา
ฯลฯ กิจกรรมพัฒนาผู้ เรีย น เช่น กิจกรรมเปิดโลกชุมนุม ค่ายลูกเสื อเนตรนารี และกิจกรรม
ประจาวันของผู้เรียน เช่น กิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า การเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ การสวดมนต์
เจริ ญสติ การให้ความร่ วมมือในกิจ กรรมต่างๆ การปฏิบัติตามข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียน การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง การรักษาความสะอาด การจัดกระเป๋า การ
จัดเก็บของใช้ การทาความสะอาดจานชาม การเล่นแบบมีกติกา ไปจนถึงการเป็นผู้ให้บริการผู้ใหญ่
การทักทายสวัสดี การทาความเคารพผู้ใหญ่ กิจกรรมเหล่านี้ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีงามซึ่ง
เป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการและทาให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็งและมั่นคง
ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
จานวน
จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
นักเรียน
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ระดับชั้น
ทั้งหมด
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ม.1
115
115
115
-
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จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
108
117
142
144
148
774

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
108
108
111
6
117
140
2
142
144
144
146
2
148
774
10
774
98.70
1.30
100.00
-

1.2.7.2 ข้ อ มูล หลัก ฐาน เอกสารเชิ งประจั ก ษ์ ที่ ส นับ สนุ น ผลการประเมิ น ตนเอง
1) การคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน
2) โครงการพี่สอนน้อง / โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
3) โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร/ โครงการ ICT สัญจรเพื่อน้อง
4) ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค กลุ่มภาคใต้
5) โครงการรอมฎอนสัมพันธ์
6) ค่ายอิสลามนาชีวิต / ค่ายพุทธบุตร / ค่ายลูกเสือเนตรนารี
7) โครงการพบพระ ฟังธรรม สัปดาห์ละครั้ง
8) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญทางศาสนา
9) ภาพถ่ายกิจกรรมของนักเรียน
1.2.7.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1) มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี
2) นักเรียนมีความเอื้ออารีต่อผู้อื่น และมี คุณธรรมและจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ความกตัญญูกตเวที
ให้หลากหลายขึ้น
3) นักเรียนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขใน
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) การบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
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2) การดาเนินกิจกรรมในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วยการให้นักเรียนได้ทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในโรงเรียน
3) จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4) การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจาวัน
1.2.8 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของผู้เรียน (ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย)
1.2.8.1 วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยการจัดกิจกรรม
และโครงการ ต่างๆ ดังนี้
1) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความกตัญญูกตเวที เช่น แต่งกายเหมาะสม มีมารยาทงามอย่างไทย
สัมมาคารวะ มีความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร่วมกิจกรรมต่างๆและอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น ชักชวน แนะนา เผยแพร่ ให้ผู้อื่นปฏิบัติตนในการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
2) ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น ใช้
ภาษาไทยและเลขไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และชักชวน แนะนา ให้ผู้อื่นใช้ภาษาไทยและเลข
ไทยที่ถูกต้อง เหมาะสม
3) ส่งเสริ มให้นั กเรี ยนอนุรั กษ์และสื บทอดภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น
ตระหนัก มีความรู้ และนาภูมิปัญญามาใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจาวัน ร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์
สืบทอดภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ชักชวน แนะนา เผยแพร่ให้ ผู้อื่นได้อนุรักษ์ สืบทอด
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
1.2.8.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) หลักสูตรข้าวไทย การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
2) กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมวันสุนทรภู่
3) โครงการ International Culture Festival
4) กิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย
5) ภาพกิจกรรมของนักเรียน การแต่งกายของนักเรียน
1.2.8.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
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1) ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทยให้หลากหลายขึ้น

วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยให้หลากหลาย
มากขึ้น
1.2.9 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย)
1.2.9.1 วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
การยอมรั บ ที่ จ ะอยู่ ร่ ว มกั น บนความแตกต่ า งและความหลากหลายส าหรั บ โรงเรี ย น
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นั้นเริ่มต้นด้วยการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมนักเรียน
ทุกคนก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อภายในโรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักเรียน
ใหม่ ม.1 และ ม.4 โดยให้นักเรียนได้ทาความรู้จั กกันเบื้องต้นก่อนที่จะพบกับพี่ๆ น้อง ๆ ระดับชั้น
อื่นๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน ยอมรับในความความแตกต่างทางสังคม
ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนที่เข้ามาอยู่ร่วมกันทั้ง 4 จังหวัดชายแดนใต้ นอกจากนี้ทาง
โรงเรีย นยั งได้มีการจั ดกิจ กรรมที่มีความหลากหลายโดยส่ว นใหญ่จะจัดกิจกรรมให้ นักเรียนได้
กระทาร่วมกันทั้งโรงเรียนภายใต้ความแตกต่างทางศาสนา จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทา
ความเข้าใจในความเป็นพหุวัฒนธรรม “ แตกต่างแต่ไม่แตกแยก ”
ผลที่เกิดจากการพัฒนาทาให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันภายในหอพักได้อย่างมีความสุข
เสมือนอยู่บ้านของตนเอง ไม่มีการทะเลาะวิวาท/ความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นภายในโรงเรียน นักเรียน
ส่วนใหญ่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เข้าใจและยอมรับในความ
แตกต่างทางด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นอย่างดี
1.2.9.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) สรุปการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เช่น กิจกรรมค่ายสัมพันธ์
นักเรียนใหม่ กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ กิจกรรมทาบุญ
โรงเรี ยน กิจ กรรมวัน ปีใหม่ กิจ กรรม Big Cleaning Day กิจกรรมฟังบรรยายด้านสั งคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ฯลฯ
2) ใบรับรองความประพฤตินักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
3) รูปภาพกิจกรรม
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1.2.9.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) นักเรียนภายในโรงเรียนมาจาก 4 จังหวัด 1) จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายเพิ่ม
ชายแดนใต้ ซึ่งมีความหลากหลายทางสังคม มากขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้
และวัฒนธรรมแต่นักเรียนก็สามารถยอมรับ ความแตกต่างและความหลากหลายทางสังคม
และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ศาสนา และวัฒนธรรม
หลากหลายโดยปราศจากข้อขัดแย้งให้พบเห็น
2) นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายใน
หอพักได้อย่างมีความสุข นักเรียนช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันเป็นอย่างดีทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องโดย
ไม่มีการแบ่งแยกจังหวัด หรือสายชั้น หรือ
ห้องเรียน
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ความ
แตกต่างและความหลากหลายทางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
2) เชิญผู้รู้/วิทยากรในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
ในการสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
1.2.10 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม)
1.2.10.1 วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
นิยามสุขภาวะในสถานศึกษา หมายถึง สุขภาวะที่ครอบคลุมและบูรณาการทั้งมิติของกาย
ใจ สังคม และจิต เข้าเป็นวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันในตัวมนุษย์และสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางกายภาพและสังคม “โรงเรียนประจา”
นิยามจิ ตสังคมในสถานศึกษา หมายถึง การเอาใจใส่และเฝ้าระวังเกี่ยวกับสารเสพติด
ในนักเรียนด้านบุคคล ด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และด้านอิทธิพลทางสังคม ในมิติ ของความคิด
ความรู้สึก และพฤติกรรมด้วยการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน
การมีส่ ว นร่ ว ม ของระบบการดู แลช่ ว ยเหลื อ นั กเรี ยน ผู้ ป กครอง และหน่ ว ยงาน ที่เ กี่ ยวข้ อ ง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีการพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนมีสุข
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ภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา โดยเน้นที่พื้นฐานแรกที่สาคัญคือสุขปฏิบัติที่ดี
ที่ถูกต้อง สู่ทักษะการดารงชีพที่สมบูรณ์ โดยมีการดาเนินการต่างๆ เช่น
แนวทาง Input-Process-output นักเรียนใหม่ทุกคน พัฒนาการได้ตามความเหมาะสม
กับวัยมีทักษะ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ยึดหลักพัฒนาการทางด้านกาย ใจ สังคม และจิต ที่เหมาะสมตาม
วัย โดยโรงเรียนมอบหมาย กลุ่มงาน,กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครู ,ครูหอพักจัดกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่ อส่งเสริมให้ นักเรียนมีสุ ขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม พัฒนา
ระเบีย บวินัย ยึ ดกฎ กติกา ข้อปฏิบัติร่วมกัน สร้างสั งคมให้ มีความสุ ข ได้แก่ กิจกรรมส่ งเสริม
ความสามารถของนักเรียนทางด้านกีฬา เช่น ครูและนักเรียนเล่นกีฬาหลากหลาย หลังเลิกเรียน
ใช้อุปกรณ์กีฬา,สนามกีฬาร่วมกัน โครงการจัดกีฬาภายใน “แคแสดเกมส์” กิจกรรมกีฬาประเพณี
พื้นบ้าน นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตามความสามารถและความสนใจ ซึ่งจะจัด
กิจกรรมทุกๆปี โรงเรียนยังมีการส่งเสริมการออกกาลังกายในรูปแบบต่างๆ โดยอานวยความ
สะดวก ได้แก่ เครื่องออกกาลัง กายจุดต่างๆในบริเวณสนามกีฬา หอพัก เป็นต้น สนับสนุนการยืม
อุปกรณ์กีฬาในการออกกาลังกาย เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน นักเรียนมีความสุขกับ
การออกกาลังกายได้หลากหลายและเสรี ตลอดจนทางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยังส่งเสริมให้นักเรียน
ออกกาลังกาย คือ ใช้ชั่วโมงการออกกาลั งกายในการประเมินผ่าน/ไม่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยนักเรียนจะต้องออกกาลังกายให้ครบตามที่กาหนด
ในรายวิชาพลศึกษาตั้งแต่ ม.1-6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้กีฬาสากล กีฬาไทย กีฬาพื้นบ้าน
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ก่อนทดสอบ ระหว่างทดสอบ หลังทดสอบ ดูความอ่อนตัว
ความแข็งแรงกล้ามเนื้อแขน ขา การไหลเวียนของเลือด ระบบหายใจ เพิ่มทักษะศิลปะป้องกันตัว
ในมัธยมศึกษาตอนปลาย และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เช่นการเดินวิ่ง เป็นรายบุคคล
เป็นรายกลุ่ม นาเครื่องเล่น ออกกาลังกาย ให้นักเรียนพัฒนาความแข็งแรงทางด้า นร่างกาย มีการ
เก็บข้อมูลเป็นรายบุคคลเป็นต้น
ในรายวิชาสุขศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมการเรียนรู้สืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ตให้
ความรู้รอบด้าน ผ่านเทคโนโลยี google classroom เก็บข้อมูลถามตอบรายวิชาสุขศึกษา สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน มอบหมายนักเรียนศึกษาข้อมูลส่ วนสูงน้าหนัก หาค่าดัดชีมวล
กาย เพื่อพัฒ นาร่ างกายของตนเองให้ แข็งแรงสมส่ ว น ให้นักเรียนเห็ นถึงความส าคัญการดูแล
สุขภาพ การออกกาลังกาย และการจัดการวางแผนการออกกาลังกายของตนเอง
กีฬาสีภายใน“แคแสดเกมส์”
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กีฬาประเพณี

โรงเรี ยนได้ส่ งเสริ มให้ ความส าคัญในเรื่องสุขภาพการเจริญเติ บ โต โดยจะติดตามการ
เจริญเติบโต ทั้งน้าหนักและส่วนสู ง เปรียบเทียบสัดส่วนกับอายุภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตลอดจน
การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน โดยครูหอพักและครูอนามัยโรงเรียน ซึ่งผ่านการ
อบรมการคัดกรองผู้ ป่ ว ยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดพนั กงานขับรถ ตลอด 24 ชั่ว โมง
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินของนักเรียน สามารถเข้าถึงแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว การให้
ความสาคัญในเรื่องอาหารให้บริการจาหน่ายอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและได้มาตรฐานใน
ด้านความสะอาดของสถานที่ ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้ขายของในร้านอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี
ของนักเรียนทุกคน การจัดครูและเจ้าหน้าที่ให้บริการของห้องพยาบาลแก่นักเรียนตลอดเวลา
ครูหอพักและครูอนามัยโรงเรียนทุกคน อบรมคัดกรองผู้ป่วยและการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น

โรงเรียนต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข โดย
ผ่านการให้ความรู้ในคาบเรียนและการทากิจกรรม เช่น ในคาบเรียนกลุ่มสาระต่างๆกิจกรรมแนะ
แนว มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การชีวิตให้มีคุณค่า มีความสุข เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
รู้วิธีการป้องกันตนเอง ไม่ให้อยู่ในสถานการณ์เสี่ยง อันตราย หลีกเลี่ยงสารเสพติด ความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุ เป็นต้น การทากิจกรรมที่หลากหลาย ทาให้นักเรียนให้มีความสุข ผ่อนคลาย
มีความมั่นใจ เห็นใจและให้เกียรติผู้อื่น และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ลงมือทากิจกรรม ปฏิบัติ
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จริง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมของสังคม โดยให้นักเรียนมี
โอกาสเข้าไปมีส่วนรวมกับชุมชนข้างนอกเข้ามาทากิจกรรมในโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
ต่างๆ ค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่ กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมปลูกป่าชายเลน โครงการพี่สอนน้อง
โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอพัก การเลือกตั้งสภานักเรียน โครงการฟังธรรม กิจกรรมชุมนุม เปิด
โลกชุมนุม เป็นต้น กิจกรรมต่างๆนักเรียนสามารถทาได้อย่างมีความสุข มีผลดีทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพใจ ตลอดจนเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนสังคมต่อไป
กิจกรรมเปิดโลกชุมนุม

กิจกรรมบริจาคโลหิต

1.2.10.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) ประวัตินักเรียน
2) สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3) กิจกรรมจิตอาสา/ภาวะผู้นา
4) โครงการพี่สอนน้อง
5) โครงการค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่
6) การบริจาคโลหิตปีละ 2 ครั้ง
7) ภาพกิจกรรมของนักเรียน
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1.2.10.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) นักเรียนดูแลสุขภาพกินอาหารที่ดีและออก 1) นักเรียนบางส่วนน้าหนักเกินกว่าเกณฑ์
กาลังกาย
มาตรฐาน
2) นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
2) การเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนมากกว่านี้
3) นักเรียนมีความรู้และวิธีการในการดูแล
3) การจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความชอบ
ตนเองให้ปลอดภัย
นักเรียนต่อไป
4) นักเรียนมีจิตสาธารณะเพื่อสังคม ปรับตัว
ชุมชนและสังคมได้ดี
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) การส่งเสริมการออกกาลังกายต่อไป และมีเครื่องออกกาลังกายที่หลากหลายขึ้น
2) การจัดกิจกรรมกับชุมชนใกล้เคียงกับโรงเรียนมากขึ้น
3) การจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความชอบและความสนใจของนักเรียน
มากยิ่งขึ้น
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2. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 ระดับคุณภาพ......ดีเลิศ........
2.2 วิธีการพัฒนา ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์
ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีกระบวนการบริหารและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ มีตัวชี้วัดความสาเร็จโดยใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล้องเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่กาหนดได้อย่างชัดเจน และยังมีการ
ดาเนินการตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น มีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารถูกต้องและ
ครบถ้วน ทันต่อการใช้งาน โดยให้มีการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ครู นักเรียน
ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหารมีความประพฤติเป็น
แบบอย่างที่ดี อุทิศเวลาให้กับการทางานและเอาใจใส่ต่อการจัดการศึกษาเต็มเวลา และเต็ม
ศักยภาพ สามารถกาหนดทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคตอย่างชัดเจน
และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมกาหนดนโยบาย
ตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบในการดาเนินงาน รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากองค์กร
ภายนอก ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยใช้
ข้อมูลจากการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านการจัดการและวิชาการ มีคณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนอย่างเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพและเชื่อถือ
ได้ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ดาเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
รวมทั้งจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน
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2.2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2.1.1 วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรี ย นมี ก ารก าหนดเป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ ร่ ว มกั น จากกลุ่ ม โรงเรี ย น
วิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าค ซึ่ ง ตรงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ที่ มุ่ ง เน้ น
การส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน
มีการพัฒนาทางด้านวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และมีการดาเนินการตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์มีระดับ
ผลการเรี ย นเป็ น ไปตามเกณฑ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภ าค ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้น ฐาน ทั้งระดับ ชั้น มัธ ยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลาย สู งกว่าค่าเฉลี่ ย
ระดับประเทศทุ กรายวิชา ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน
ประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับวิสั ยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งพัฒ นาผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็ น นั กวิจั ย นักประดิษฐ์ คิดค้น มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทยก้าวสู่
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาของประเทศ
2.2.1.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) สารสนเทศโรงเรียน แผนกลยุทธ์โรงเรียน
2) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
3) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
4) รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน
2.2.1.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์
1) โรงเรียนควรมีวิธีการที่ชัดเจนในการพัฒนา
และพันธกิจที่ชัดเจน
นักเรียนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจให้มากขึ้น
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) กาหนดวิธีการที่ชัดเจนในการพัฒนานักเรียนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของโรงเรียนได้มากขึ้น
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2.2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.2.2.1 วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนได้มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และการ
ประกันคุณภาพ เป็น 5 องค์ประกอบดังนี้
1) การกาหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีการกาหนดมาตรฐานคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ระบุองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์พิจารณาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
นอกจากจะยึ ด ตามมาตรฐานการศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แล้ ว นั้ น โรงเรี ย นได้ มี
การร่วมกันพิจารณาให้เพิ่มมาตรฐานเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือมาตรฐานที่ 4 ความ
เป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการตามเป้ า หมายของโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ และมี ก ารจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์
สถานศึกษา 4 ปี มีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพที่แสดงถึงความท้าทายต่อการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน หลายประเด็น เช่น ทุนการศึกษาต่อของนักเรียนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานนักเรียน
ที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ โครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดใน
เวทีร ะดับ ชาติ ห รื อนานาชาติ รายวิช าที่ จัดการเรียนการสอนในลั ก ษณะ Active Teaching &
Learning เครือข่ายความร่ว มมื อทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผลการผ่าน
คัดเลือกเข้าค่ายมูล นิธิส่งเสริ มโอลิมปิกวิชาการฯ สอวน. นอกจากนี้โรงเรียนยังได้นาผลจาก
ข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนต่อไป
2) การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้ใช้ภาวะผู้นา
ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยร่วมกันกาหนดรูปแบบการ
ขับเคลื่อนคุณภาพด้วย PCCST MODEL ดังนี้
P = Professional Personal Standards
โรงเรียนมีผู้บริหาร ครู และบุคลากร ที่มีความเป็นมืออาชีพ
C = Cabinet Resolution Policy
โรงเรียนมีการกาหนดนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
C = Co-operative Education
โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
S = Science Based Management
โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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Technology Based Learning
โรงเรียนใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

จากรูปแบบการขับเคลื่อนดังกล่าว ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกล
ยุทธ์สถานศึกษา มีการจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน กาหนดกิจกรรมต่างๆ ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 ปี โดยมีการสร้างความตระหนักและสื่อสารให้ทุกฝ่ายทราบโดยผ่านการจัดประชุมต่างๆ
มีการน าแผนสู่ การปฏิ บั ติ ผ่ านการจัด กิจกรรมที่ ห ลากหลาย เช่น งาน จ.ภ.วิช าการ PCCST
ACADEMIC FESTIVAL AND SCIENCE FAIR โดยมีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบงานเป็นระยะๆ
อย่างสม่าเสมอ
3) การประเมินความสาเร็จตามมาตรฐาน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
มีการจัดทารายงานประเมินตนเองของสถานศึ กษา มีการสรุปผลการดาเนินงาน มีการจัดประชุม
เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาต่อยอดทุกภาคเรียน เพื่อจะได้นาผลจากการประชุม
มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้นาสารสนเทศจากการประเมินของ
หน่วยงานต้นสังกัดมาศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
4) การน าการเปลี่ ย นแปลงสู่ ส ถานศึ ก ษาและการสร้ า งคุ ณ ค่ า แก่ ว งวิ ช าการ
จากผลของการสร้างความตระหนักและรับผิดชอบต่อนโยบาย จึงก่อให้เกิดความสาเร็จ
ตามมาตรฐานของสถานศึก ษา ส่ งผลให้ นัก เรีย นมี ผ ลสั มฤทธิ์ ทางการเรียน ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม เป็นแกนนาให้กับโรงเรียนอื่นๆ ในการ
ดาเนินการเพื่อเตรียมการสอบในระดับนานาชาติ หรือ PISA เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงในการพัฒนาครู
ของโรงเรียนอื่น เป็นศูนย์อบรม โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาฟิสิกส์และสาขาคอมพิวเตอร์ มีครู
ที่เป็นวิทยากรให้กับศูนย์ สอวน. สาขาต่างๆ มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิก
วิชาการ สอวน. ทุกสาขา เป็นจานวนมาก นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนส่งผลให้โรงเรียนมีผลผลิตที่ มี
คุณภาพ เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานของโรงเรียนอื่นๆ ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวสตูล และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 เป็นอย่างมาก
5) วัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากการดาเนินการของผู้บริหารโดยการนาเอากระบวนการ PDCA มาใช้ดังกล่าว ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า รวบรวมความรู้ด้วยตนเอง เชื่อมโยงองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ก่อให้เกิด วัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโรงเรียนที่หลากหลาย เช่น การทาโครงงาน และงานวิจัยของนักเรียน เครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน รางวัลนักเรียน
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พระราชทาน รางวัล การจัดการสถานศึกษาดีเยี่ย ม และการอยู่ร่ว มกันในโรงเรียนประจาของ
นักเรียนในเขตจังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ความสุข
2.2.2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) สารสนเทศโรงเรียน
2) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
3) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
4) รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน
5) แผนกลยุทธ์โรงเรียน
6) รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพด้วย PCCST MODEL
7) แผนผังกลไกการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
8) สรุปโครงการ กิจกรรมต่างๆ
2.2.2.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 1) การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนใน
การศึกษาที่ชัดเจน
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษามีน้อย
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) ให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
ให้มากขึ้น
2) มีการประชุมเพื่อทาความเข้าใจให้กับบุคลากรเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
และเตรียมการประเมินภายนอกรอบสี่
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2.2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.2.3.1 วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาลแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
3) ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
2.2.3.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
2) ผลการประเมินตามตัวชี้วัดกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
3) รายงานผลการดาเนินงานโครงการโอลิมปิกวิชาการ ผลการสอบ CEFR ของนักเรียน
4) ผลการคัดเลือกทุน AFS
5) โครงการ KOSEN
6) รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ฯลฯ
7) ผลการสอบ CEFR ของครูผู้สอน
8) รายงานการเดินทางไปราชการ
9) ภาพบรรยากาศของโรงเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้
10) บรรยาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
11) การใช้โปรแกรมทะเบียนวัดผล โปรแกรมจัดตารางสอน การใช้ระบบ SMSS
12) ภาพกิจกรรม
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2.2.3.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) มีหลักสูตรที่ตอบสนองจุดเน้นของโรงเรียน 1) มีการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทาคลัง
ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
ข้อสอบของโรงเรียน
2) มีการจัดทาเครื่องมือวัดและประเมินผล
2) ปริมาณแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ร่วมกันทั้ง 12 โรงเรียน
3) การนิเทศการสอน
3) มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียน
ได้เต็มศักยภาพ และหลากหลาย
4) ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
5) ครูและบุคลากรได้มีส่วนปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) จัดให้ครูผู้สอนทุกคนมีการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทาคลังข้อสอบของโรงเรียน
2) จัดทาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
3) มีการนิเทศติดตามการสอนที่นากระบวนการ PLC มาใช้
2.2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.2.4.1 วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ครู
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายให้ครูทุกคน
ได้มีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักและเห็นความสาคัญด้านจิตวิญญาณของความเป็น
ครู ส่ งเสริ มให้ ค รู ไ ด้มี การพั ฒ นาตนเอง ให้ มี คุณ ภาพตามมาตรฐานวิ ช าชีพ โดยมีก ารดาเนิ น
การ ดังนี้
1) จัดกิจกรรมและขั้นตอนการทางานเพื่อส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติ
ตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีและเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ เช่น มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ข อ ง ค รู ก า ร ป ร ะ ชุ ม นิ เ ท ศ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น จั ด กิ จ ก ร ร ม ส ร้ า ง ข วั ญ แ ล ะ ก า ลั ง ใ จ
2) จัดกิจกรรมและกระบวนการทางานเพื่อช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของครู ผู้เรียน
ผู้ ป กครองและชุ มชน เช่น การรั บ ส่ ง นัก เรีย นในวั น ปิด หอประจาเดื อน การประชุ มผู้ ปกครอง
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(classroom meeting) ภาคเรี ย นละ 1 ครั้ ง การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมตามประเพณี ข องท้ อ งถิ่ น
และกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆในชุมชนจัดขึ้น
3) จัดกิจกรรมและกระบวนการทางานให้ครูได้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และกากับดูแลนักเรียนของโรงเรียนประจาให้มีความประพฤติ ปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม รักการเรียนรู้
เช่น การพัฒนาแผนการเรียนรู้ การดูแลนักเรียนและให้คาปรึกษาของครูที่ปรึกษาและครูประจา
วิชา การจัดทาสื่อและเอกสารประกอบการสอน
4) โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูได้เพิ่มเติมความรู้จากวิทยากรที่มี
ความสามารถระดับประเทศ
5) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้เฉพาะทาง และทักษะการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ โดยจัดสัมมนา
ทางด้านวิชาการ การอบรมเพิ่มพูนความรู้ตามกลุ่มสาระ จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ส่งเสริมให้ครูศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้มีการทาวิจัย จัดให้มีผู้เชียวชาญแต่ละสาขาวิชามา
อบรมเนื้อหาให้กับครูผู้สอน
6) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการศึกษาในวิชาชีพและวิชาชีพที่สูงขึ้นในโอกาสและ
เวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถนาความรู้มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
7) การจัดครูเข้าสอนในรายวิชาต่างๆในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา จะคานึงถึงสาขาวิชา
ที่ครูได้ศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทเป็นสาคัญทุกรายวิชา
8) การดาเนินการบริหารจานวนบุคลากรให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนยึดหลัก
ความพอเพียงและประสิทธิภาพเป็นสาคัญ เช่น จัดครูที่ปรึกษาครบทุกชั้ น สัดส่วนครูต่อจานวน
นักเรียนมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ คาบสอนเฉลี่ยของครูมีความเหมาะสม
9) จั ด ประชุ ม กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ แ ละครู แ ละบุ ค ลากรทั้ ง โรงเรี ย นเดื อ นละ 1 ครั้ ง
10) ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การพั ฒ นาหลั ก สู ต รโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าค”
ทุกปีการศึกษา
11) ประชุมเชิงปฏิบั ติการ “บูรณาการชิ้นงานของนักเรียนระหว่างครูผู้ ส อนในแต่ล ะ
ระดับชั้น” ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
12) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาและตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ”
13) จั ด การเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ มศั ก ยภาพผู้ เ รีย น เช่ น ส่ ง เสริ มความเป็น เลิ ศ ทาง
วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ การทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) และคลินิกวิชาการ
14) ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวทาง STEM
Education”
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15) การจัดกิจกรรมค่าย “จุดประกายนักวิทยาศาสตร์”
จานวนชั่วโมงเฉลี่ยการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของครู ผู้บริหาร แยกตามสาขาวิชา
วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61
สาขาวิชา
จานวนชั่วโมงเฉลี่ย
1. บริหารการศึกษา
492
2. ภาษาไทย
221
3. คณิตศาสตร์
340
4. วิทยาศาสตร์
332
5. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
217
6. ภาษาต่างประเทศ
224
7. สุขศึกษาและพลศึกษา
189
8. ศิลปะ
248
9. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
346
10. สนับสนุนการสอน
112
2.2.4.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) รางวัลแห่งความดี
ของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (นักเรียน ร.ร.จ.ภ.สตูล จานวน 779 คน)
1) เกียรติบัตรนักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยงานฝ่ายต่างๆ จานวน 194 คน ของโรงเรียน
(ด้านการดูแ ลความสะอาดห้ อ งเรี ย นยอดเยี่ยม รับผิ ด ชอบส่ งแบบติ ดตาม การเรียนการสอน
ประจาวันครบ 100 % บริจาคโลหิต ช่วยงานต่างๆของโรงเรียน)
2) เกียรติบัตรนักเรียนคะแนนความประพฤติยอดเยี่ยม จานวน 605 คน
3) เกียรติบัตรนักเรียนกลุ่มพิเศษด้านการเรียน ม. 1 - 6 จานวน 363 คน
ชั้น ม. 1 - 3 GPA 3.80 ขึ้นไป
ชั้น ม. 4 - 6 GPA 3.50 ขึ้นไป
4) เกี ย รติ บั ต รนั ก เรี ย นแววความสามารถพิ เ ศษด้ า นดนตรี จ านวน 181 คน ขั บ ร้ อ ง
นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา พิธีกร ภาษา อื่นๆ
5) เกียรติบัตรรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ จานวน 35 คน
6) เกียรติบัตรโอลิมปิกวิชาการ สอวน. จานวน 68 คน (สาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ดาราศาสตร์ ม.ต้น ดาราศาสตร์ ม.ปลาย)
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7) เกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการหอพัก จานวน 81 คน หัวหน้าห้อง
5 ภาคเรียนติดต่อกัน
2.2.4.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง 1) ควรให้ครูมีการพัฒนาทางด้านวิชาการกับ
โดยมี ก ารวางแผนการจั ด การเรี ย นรู้ มีก าร ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาเป็นรายบุคคล
กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ที่ครอบคลุม อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
สาคัญและคุณลั กษณะอัน พึงประสงค์ มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนาข้อมูล
มาใช้ในการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่หลากหลาย
โดยเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายของโรงเรี ย น
วิ ท ย าศ า สต ร์ ภู มิ ภ าค มี ก า รใ ช้ สื่ อ แ ล ะ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มี
การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น มี ก ารดู แ ล ติ ด ตาม และ
แก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ นั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล
ทั้งด้านการเรียนและพฤติกรรมนักเรียน
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ และสามารถเป็นวิทยากรให้กับครูใน
โรงเรียนเครือข่ายได้
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2.2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.2.5.1 วิธีการพัฒนา / ผลทีเ่ กิดจากการพัฒนา
โรงเรียนมีนโยบายในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณในการจัด
สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกให้พอเพียง ใช้การได้ดีนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน โดย
มีโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาอาคารสถานที่ การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาหอพัก แหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียน เช่น อาคารหอสมุด
ห้อง Fablab มีการจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม เพียงพอต่อการส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เกิดการเรียนรู้ได้ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของ
ผู้เรี ย น มีการจั ดกิจกรรมบริ การเสริ มคุณภาพการดารงชีวิตด้านพยาบาล ด้านสาธารณูปโภค
กิจกรรมสร้างเสริมทักษะชีวิตนักเรียนประจา เป็นต้น
จากการดาเนินการของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทาให้
ผู้เรียนและผู้ปกครองมีความพอใจสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที่
เหมาะสม และสิ่งอานวยความสะดวกเหมาะสม เพียงพอในการให้บริการ มีการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงและปลอดภัย ผู้เรียน
ใช้บริการสืบค้นหาความรู้จากห้อง IT และศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องสมุดของ
โรงเรียนได้อย่างหลากหลาย มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พื้นที่สีเขียว และสิ่งอานวยความสะดวก
เพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ทาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.5.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม พัฒนาศูนย์วิทยบริการ
2) โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษา โครงการพัฒนาศูนย์อาเซียน
3) โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหอพัก
2.2.5.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) โรงเรียนมีอาคารสถานที่และ
2) พื้นที่ภายในโรงเรียนน้อยเมื่อเทียบกับ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้ดี จานวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
2.2.6.1 วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรี ย นมีวิ ธีการพัฒ นาโดยจัดระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการบริห าร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
1) มีการใช้ระบบ School Management Support System (SMSS) ในการทางานของ
แต่ละฝ่ายงาน โดยเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อมูลถึงกันของบุคลากรภายในโรงเรียน
2) มีการจัดการด้านเว็บไซต์ของโรงเรียนโดยมีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ
ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน
ผู้ปกครองและบุคคลอื่นๆ อาทิเช่น ข้อมูลการจัดการการศึกษา ฝ่าย/งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ห้องเกีย รติยศ ข่าวสารกิจ กรรมต่างๆ ทั้งนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของหน่วยงานทาง
การศึกษาและหน่วยงานภายนอก โดยมีการจัดเก็บสถิติการเข้าใช้งาน
3) โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาใช้งานที่หอพัก
ได้ โดยมีการเบิกใช้งานและเก็บตามเวลาที่กาหนด เพื่อให้นักเรียนได้ทาการศึกษาค้นข้อมูลนอก
เวลาเรียน
4) โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 3 ห้อง จานวน 107 เครื่อง เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีการเปิดให้บริการนอกเวลาเรียนทุกวัน จันทร์ - เสาร์ เวลา
16.30 -18.30 น. และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 -18.30 น. เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาข้อมูล ที่
สนใจเพิ่มเติม
5) โรงเรี ย นมี ห้ องสื บ ค้น ข้ อมูล ในห้ องสมุ ดของโรงเรียนโดยมีเ ครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ
อานวยความสะดวกให้ครูในการจัดการเรียนการสอนกรณีเป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์และสาหรับ
ทาการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
6) โรงเรียนมีการปรับปรุงสารสนเทศ โดยคานึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและ
การน าไปประยุ ก ต์ใ ช้ อย่ า งเป็ น ระบบของสารสนเทศ ทุก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ทุ กฝ่ า ย/งาน
ทั้งนี้ วิ ธีการพัฒ นาดังกล่ าวส่ ง ผล ต่อโรงเรียนโดยทาให้ ส ามารถการส่ งข้ อมูล ที่ ส าคั ญ
ระหว่างบุคคลต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและสะดวกรวดเร็ว โรงเรียนข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
ในเว็บไซต์ของโรงเรียนให้กับให้บุคคลต่างๆ อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล
ในส่วนของนักเรียนนั้นสามารถยกระดับการเรียนรู้ โดยฝึกให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
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2.2.6.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง

หน้าระบบ SMSS
http://pcc.youweb.info/91012001

หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน

http://www.pccst.ac.th/index.html
2.2.6.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) มีการใช้ระบบ School Management Support
1) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนใช้ระบบ
System (SMSS) ในการทางานของแต่ละฝ่ายงาน โดย School Management Support System (SMSS)
เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งข้อมูลถึงกันของ
บุคลากรภายในโรงเรียน
2) มีเว็บไซต์ของโรงเรียนในการเผยแพร่ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสนเทศต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน
3) ยกระดับการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนก่อเกิดการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) จัดอบรมบุคลากรทุกคนในโรงเรียนในการใช้ระบบ School Management Support
System (SMSS)
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3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 ระดับคุณภาพ......ดีเลิศ...........
3.2 วิธีการพัฒนา ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์
ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีนโยบายในการส่งเสริมให้ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย
มีการประชุมปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching &
Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ นาไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ครูรู้จักผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีการดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้จริง มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้
ผู้เรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทา PLC และนา
ข้อมูลที่ได้มาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เขียนไว้ มี
การผลิตสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อีกทั้งปรับ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กาหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ โรงเรียนมีนโยบายในการสนับสนุนให้
ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เน้นทักษะการคิด จนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง และสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยการทาโครงงาน
งานวิจัย การมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และจัดบรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ตามสถานที่
ต่าง ๆทั้งภายในและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
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3.2.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
3.2.1.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรี ย นได้ ดาเนิ น การส่ ง เสริ มการจัด การเรีย นรู้ ผ่ า นกระบวนการคิ ดและปฏิ บัติ จริ ง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้
1) จัดกิจกรรม/โครงการ/กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การสอน
ด้วยทักษะกระบวนการ การสอนแบบร่วมมือ การสอนด้วยบทบาทสมมติ การสอนแบบสืบเสาะ
การสอนแบบโครงงาน การใช้กระบวนการวิจัย ฯลฯ เป็นต้น
2) ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ทั้งในและนอกสถานศึกษาเป็นแหล่งข้อมูลที่
สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริงได้
3) จั ด กิจ กรรมส่ งเสริ ม ทัก ษะกระบวนการคิด ทางวิท ยาศาสตร์ ผ่ า นการจั ดกิ จ กรรม
การเรียนรู้ วิชาสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ วิชานวัตกรรม กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการ
แข่งขันโครงงานทุกประเภททั้งในและนอกโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการของผู้เรียน
ในทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น กระบวนการคิ ด ของครู ผู้ ส อน
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ
4) จัดกิจกรรมให้ให้ผู้เรียนมีการวางแผนการทางานอย่างเป็นขั้นตอนมีการทบทวนการ
ทางานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานให้นักเรียนทางานเป็นทีม โดยใช้
กระบวนการกลุ่มในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา และนักเรียนสามารถทางานได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ผลงานของนักเรียนมีความสมบูรณ์สามารถแสดงผลงานและส่งเข้าแข่งขันได้
5) เปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนได้ เขียนเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติในการทากิจกรรมต่างๆ
โดยมีสภานักเรียนเป็นแกนนาในการร่วมวางแผน และลงมือทากิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน โดยให้
นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรเงรียนให้มากที่สุด โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาใน
การจัดกิจกรรม เช่นการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น กิจกรรม
ทาบุญโรงเรียน กิจกรรมพิธีการหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาประเพณีของนักเรียน กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์(โครงการพี่สอนน้อง) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ (ปลูกป่าชายเลน) ค่าย
สัมพันธ์นักเรียนใหม่ แคแสดเกมส์ (กีฬาสี) งาน จ.ภ. วิชาการ และงานที่ต้องรับผิดชอบในแต่
ห้องเรียน เป็นต้น
6) ให้ นั กเรี ย นเลื อ กเข้ าร่ ว มกิ จกรรมชุมนุ มต่า งๆตามความสนใจและความถนัด หรื อ
สามารถจัดตั้งชุมนุมด้วยตัวเอง แล้วเชิญครูผ้สอนมาเป็นที่ปรึกษาชุมนุม
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3.2.1.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) แผนการจัดการเรียนรู้
2) การทาโครงงานและงานวิจัยของนักเรียน
3) กิจกรรมในรายวิชาสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
4) กิจกรรมในรายวิชานวัตกรรม
5) กิจกรรมสะเต็มศึกษา
6) โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
7) ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน
8) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
9) สาร จภ.รายเดือน/รายปี
10) โครงการของสภานักเรียน
11) ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ
3.2.1.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม/ นั ก เรี ย นบางส่ ว นยั ง ไม่ ส ามารถน าความรู้ ที่
โครงการ จานวนมากที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ ได้ รั บ จากการเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย นไป
เรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการคิ ด และปฏิ บั ติ จ ริ ง ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) จั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการเรี ย นการสอน
ในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง
3.2.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2.2.1 วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยดาเนินการ ดังนี้
1) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
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2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
3) ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย
จากกิจกรรมและโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
4) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน แสวงหาความความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยี โดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เช่นห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ บันทึกการอ่านของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ และหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์กาหนดให้นักเรียนผ่านกิจกรรมการอ่านทุกช่วงชั้น
5) ครูจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนรักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
ทั้งภายในและนอกโรงเรียน เช่น บทเรียนโปรแกรม การเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ แบบฝึกนอก
เวลา การทาโครงงาน การทาวิจัย การจัดกิจกรรมนิทรรศการ แบบฝึกนอกเวลา การใช้internet
E-book E-Learning การสร้างองค์ความรู้ กิจกรรมบูรณาการ การทางานกลุ่ม
3.2.2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์
2) แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3) สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4) สรุปกิจกรรมฟังบรรยาย กิจกรรมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมนาเสนอโครงงาน กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมค่ายต่างๆ
5) รายงานโครงงานของนักเรียน ผลงานประดิษฐ์ของนักเรียน
3.2.2.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม การบริการ และ 1) ปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมและสื่อของ
สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็ม โรงเรียนให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
ศักยภาพ
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) ทาโครงการเพื่อส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน
2) ส่งเสริมการจัดทาแผนการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ ที่กระตุ้นการ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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3.2.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.2.3.1 วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีรูปแบบการจัดการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก ดังนี้
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนา ไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงที่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรของโรงเรียน โดยกระบวนการเรียนรู้
ได้ถูกออกแบบให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทัก ษะการ
แก้ปัญหา ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ผลที่เกิดจาก
การพัฒนาส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และผล
การสอบ O-NET คะแนนเฉลี่ ย ของโรงเรีย นอยู่ใ นเกณฑ์ ที่สู ง กว่า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ประเทศ
ทุกรายวิชา
2) ใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และแหล่ ง เรี ย นรู้ ร วมทั้ ง ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ เ อื้ อ ต่ อ
การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอนได้ออกแบบ
กิจกรรมและมีการใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกห้องเรียนในรู ปแบบต่าง ๆ
อย่างหลากหลาย ได้แก่ การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ และวัสดุ อุปกรณ์การทดลอง
สื่ออื่น ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความสาคัญไม่น้ อยกว่าสื่อที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่บุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งสามารถถ่ายทอดสาระความรู้ แนวคิด
และประสบการณ์ไปสู่ บุคคลอื่น เช่น นักวิทยาศาสตร์ ปราชญ์ช าวบ้าน นักพูด ทนายความ
ศิลปิน พระภิกษุ ผู้นาศาสนา บุคลากรในท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอน
ยั ง ใช้ ธ รรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ อ ยู่ ร อบตั ว ผู้ เ รี ย น เช่ น ปรากฏการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ผลที่เกิดจากการใช้สื่อฯ ทาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรง และนาไปปรับประยุกต์ใช้ใน
ชีวิต
3) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ
นาผลมาพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ดาเนินการตรวจสอบ
วัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ซึ่งกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีการใช้
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หลักสูตรเดียวกันทั้ง 12 โรงเรียน และมีการทาแผนการเรียนรู้ฉบับย่อเพื่อใช้ร่วมกันทุกรายวิชา
ในแต่ล ะรายวิชาจะกาหนดคาอธิบายรายวิชา มาตรฐานตัว ชี้วัด สาระการเรียนรู้ แผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมายก่อน
กลางภาคและหลังกลางภาคตามปฏิทินกาหนดส่งงาน ทดสอบหลังเรียน การทดสอบกลางภาค
เรี ย นและปลายภาคเรี ยนมีการใช้ข้อสอบร่ว มกันของกลุ่ มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุ ฬาภรณราช
วิทยาลั ย โดยกลุ่ มโรงเรี ย นจะกาหนดปฏิ ทินการสอบวั ดผลกลางภาคและปลายภาคร่ว มกั น
โดยปฏิทิ น จะกาหนดวัน ที่ครู ทุก คนทุกระดับชั้น ที่ส อนในรายวิ ช าพื้นฐานต้องดาเนิน การออก
ข้อสอบในรายวิชาที่สอนและส่งให้กลุ่มสาระดาเนินการคัดกรองก่อนส่งให้งานวัดผลประเมินผล
ดาเนินการคัดกรองอีกครั้งก่อนส่งต่อให้ฝ่ายบริหารวิชาการและผู้อานวยการโรงเรียนคัดกรองก่อน
ส่งเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการทั้ง 12 โรงเรียนดาเนินการคัดเลือกและปรับปรุง
ข้อสอบกลางภาคปลายภาค เพื่อเป็นข้อสอบกลางในการใช้สอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค
ร่วมกันในทุกภาคเรียนทุกปีการศึกษา หลังจากดาเนินการสอบวัดผลแล้ว กลุ่มโรงเรียนจะมีการ
นาข้อมูลการสอบของผู้เรียนมาสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อหาคุณภาพของข้อสอบและหา
จุดที่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และจัดการเรียนรู้เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนาผลมา
พัฒนาผู้เรียนต่ อไป นอกจากการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบแล้ว โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้มีการกาหนดชิ้นงานนักเรียนในรูปแบบบูรณาการ
ชิ้นงานทุกระดับชั้นเพื่อเป็นการลดภาระชิ้นงานไม่ให้มากเกินไป โดยกาหนดเป็นปฏิทินให้ผู้เรียน
ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ครูหอพัก ผู้ปกครอง และผู้บริหาร มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
4) มีการบริ ห ารจั ด การชั้ น เรีย นเชิ งบวก เด็ก รัก ที่จ ะเรีย นรู้แ ละเรี ยนรู้ร่ ว มกัน อย่ างมี
ความสุข การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้สอนได้จัดให้มีความสอดคล้องตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้ง
ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนโดยใช้กิจกรรมหรือกระบวนการที่ผู้สอนและผู้เรียนกาหนดขึ้นเพื่อ
สร้ างเสริ ม ประสบการณ์ก ารเรี ย นรู้ ใช้ ในการฝึ กทั กษะซึ่ งต้ องใช้ กระบวนการคิ ด การปฏิบั ติ
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ของผู้เรียน และเรียนรู้อย่างมีความสุข เช่น บทบาท
สมมติ การสาธิต การทดลอง การจัดนิทรรศการ การทาโครงงาน เกม เพลง เป็นต้น
5) มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ทาให้ครูทราบข้อมูลหลักสูตรเป็นปัจจุบัน เพื่อ
ประกอบการสอนให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากหลักสูตรมีการปรับปรุงอยู่เสมอ นอกจากนี้ครูยัง
ทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขได้ทันท่วงที
6) การจัดตารางสอน โดยฝ่ายบริหารวิชาการ และครูได้ตรวจสอบการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามหลักสูตร และจัดรายวิชาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในแต่ละวัน
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7) การวิ เ คราะห์ ผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ คคล ท าให้ ครู ท ราบข้อ มู ล ส่ ว นตั ว เบื้ องต้ นเกี่ ยวกั บ
นักเรี ยน และทราบปัญหาที่ต้องปรับปรุง แก้ไข เพื่อทาให้บรรยากาศในการเรียนเป็นไปอย่าง
ราบรื่นที่สุด
8) การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ทาให้ครูได้เตรียมวิธีการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
และเวลาที่สามารถจัดการได้อย่างลงตัว และผู้สอนยังทราบปัญหาของนักเรียน เพื่อนามาปรับปรุง
แก้ไข ในโอกาสถัดไป
9) การบูรณาการความรู้ระหว่างรายวิชา ทาให้ครูในระดับชั้นเดียวกัน ปรึกษาหารือเพื่อ
บูรณาการชิ้นงานให้ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสังเคราะห์ความรู้ในหลายสาระผ่านชิ้นงาน ทาให้นักเรียน
ลดภาระของงานที่ได้รับมอบหมายจากครู
10) เปิ ดโลกกิจ กรรมชุมนุ ม ทาให้ นัก เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่
ตามความสนใจของตนเอง
11) มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ดังนี้
- สร้างบรรยากาศที่ท้าทายกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็น
อยากแก้ปัญหา อยากแสวงหาคาตอบ ซึ่งบรรยากาศดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่า
ตนเองมีความสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือทากิจกรรมนั้น ๆ ได้ และให้กาลังใจ เมื่อผู้เรียนได้ลงมือทา
หรือตอบสนอง รวมทั้งการยกตัวอย่างความสาเร็จ หรือสิ่งที่ผู้เรียนเคยทามาก่อนทาให้ผู้เรียนเกิด
ความมั่นใจในความสามารถ และเกิดความภูมิใจทาให้ไม่มีความกลัวที่จะทากิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป
- สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย มีความเป็นมิตร ปราศจากความหวาดกลัวที่
จะแสดงออก ซึ่งบรรยากาศดังกล่าวจะทาให้เด็กเป็นคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะคิดลองทาสิ่ง
ต่าง ๆ ไม่ว่าผลที่ได้นั้นจะเป็นไปตามที่คิดหรือไม่ก็ตาม การสร้างบรรยากาศดังกล่าวสามารถทาได้
โดยครูทาหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดความราบรื่นในการทากิจกรรมต่าง ๆโดยอาจเข้าไป
ช่ ว ยเป็ น ผู้ ร่ ว มคิ ด ในการท าปั ญ หาที่ ย ากให้ ง่ า ยหรื อ ลดความซั บ ซ้ อ นลง แต่ ยั ง คงให้ เ ด็ ก ได้ ใ ช้
ความสามารถของเขาในการเรียนรู้ โดยมีการสนับสนุนเสริมแรง และให้คาปรึกษาจากครู
- บรรยากาศที่เป็นอิสระในการทาสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง บรรยากาศดังกล่าวนี้จะทา
ให้เด็กพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง ลดการพึ่งพิงผู้อื่น กล้าคิด กล้ าแสดงออก มีความมั่นใจใน
ตนเอง กล้าริเริ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นา และกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ บรรยากาศที่เป็น
อิส ระนี้ ทาได้โดยครู ให้ โอกาส และสนับสนุนให้เด็กได้ทาสิ่ งต่าง ๆ ด้ว ยตัว เอง ครูเป็นเพียงผู้ ให้
คาปรึกษา ให้การช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการเท่านั้น ขณะเดียวกันต้องให้โอกาสแก่เด็กแต่ละคนใน
การที่จะเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตน และให้เวลาอย่างพอเพียงตามความสนใจของผู้เรียน
เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้และใช้เวลาในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน แต่แม้ว่าเด็กจะได้รับ
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อิสระดังกล่าว ครูก็ต้องสอนให้เด็กคานึงถึงการอยู่ร่วมกัน ความเป็นอิสระของแต่ละคนจะต้องไม่
รบกวนหรือทาให้ผู้อื่นมีความสะดวกน้อยลง
- บรรยากาศที่ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ความส าเร็ จ และเรี ย นรู้ ผ ลที่ เ กิ ด จากการท าสิ่ ง ต่ า ง ๆ
บรรยากาศดังกล่าวจะทาให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีกาลังใจเข้มแข็ง มีความมั่นใจในการทาสิ่งต่าง ๆ อย่างมี
เหตุผล มีการกาหนดจุดมุ่งหมายของการทาสิ่งต่าง ๆ และยอมรับผลจากการกระทาทั้งความสาเร็จ
และผลที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ครูสามารถสร้างบรรยากาศดังกล่าวได้โดยการให้เด็กกาหนด
จุดมุ่งหมายและวางแผนที่จะทากิจกรรมต่าง ๆ และลงมือปฏิบัติตามที่วางแผนไว้ ให้เวลาอย่างเพียง
พอที่จะทาตามแผนงาน ครูคอยสนับสนุนให้กาลังใจ คอยแก้ปั ญหาเมื่อเด็กต้องการ ให้ได้รับข้อมูล
ย้อนกลับ หลั งการปฏิบั ติ ให้การเสริ มแรงชื่นชมยินดีต่อผลส าเร็จ แต่ถ้าหากผลไม่เป็นไปตามที่
คาดหวังไว้ ก็อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการหาความรู้จากความล้มเหลว ให้กาลังใจและให้ทดลอง
แก้ปัญหาด้วยวิธีที่ต่างออกไป
- บรรยากาศแห่งการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน โดยการเริ่มจากการที่ครูยอมรับ
ผู้เรียนให้ความสาคัญต่อการคิดและการกระทาของผู้เรียน รับฟังและให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จัดให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มให้ได้รับความสาเร็จจากการทากิจกรรมร่วมกัน ทาให้เกิดการยอมรับระหว่างเด็กกับ
เพื่อน และเกิดความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากครู เห็นความสาคัญของกลุ่ม บรรยากาศดังกล่าวทา
ให้เกิดการพัฒนาวุฒิภาวะ ได้รับประสบการณ์ทางบวกในการพัฒนาตนเอง เกิดการ นับถือระหว่าง
กัน ทาให้ เ กิ ด ความเป็ น อิส ระ ไม่ ต้อ งพึ่ง พาผู้ อื่ น สามารถที่จ ะคิ ด เลื อ กและตั ดสิ น ใจเข้ าใจถึ ง
ความสามารถของตนเอง ยอมรั บผลการกระทาทั้งที่สาเร็จและทาความเข้าใจได้เมื่อทาผิ ดหรือ
ล้มเหลว รู้จักนาอุปสรรคหรือความล้มเหลวมาเป็นประสบการณ์การเรียนรู้และแนวทางแก้ปัญหา
เนื่ องจากเชื่อว่ าตนมีความสามารถที่จะทาสิ่ ง ต่าง ๆ ได้อย่ างหลากหลายวิ ธีเพื่ อให้ ไ ด้ผ ลตามที่
ต้องการ
- บรรยากาศแห่งความใกล้ชิด สนิทสนมและมีความรักใคร่กลมเกลียวกัน
เนื่องจากเด็กทุกคนต้องการความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยทางจิตใจ ต้องการการเอาใจใส่ และความรัก
ใคร่ การจัดให้ผู้เรียนอยู่ร่ วมกัน ได้เล่น ได้ทากิจกรรมร่วมกัน โดยขจัดหรือลดความขัดแย้งลงให้
มากที่สุด หรือไม่ให้เกิดขึ้นเลย การสอนให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักการให้อภัย และช่วยเหลือ
กัน ทาให้เกิดความรู้สึกรักใคร่ กลมเกลียวกัน นอกจากนี้ครูต้องแสดงความรู้สึกที่ดีต่อผู้เรียน แสดง
ให้ผู้เรียนรับรู้ว่าตนเป็นที่ยอมรับของครู ทั้งการคิดและการกระทา การแสดงออกของครู ได้แก่
การแสดงท่าทีที่แสดงถึงการเอาใจใส่ทางบวกต่อผู้เรียนอย่างจริงใจที่สอดคล้องกับการแสดงออก
ทางบวกของผู้เรียน เช่น การสัมผัสทางกาย การมอง การสบตา การใช้คาพูด การแสดงสีหน้า
ท่าทาง การได้รับการเอาใจใส่ดังกล่าว ทาให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเป็นที่ต้องการของครู มีความสาคัญเป็น
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คนหนึ่งที่มีความหมาย ทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และต่อผู้อื่น บรรยากาศการอยู่ร่วมกัน
อย่างรักใคร่ ทาให้เกิดความสุขในการทาสิ่งต่าง ๆ และเกิดการเรียนรู้โดยง่าย
- มี ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ระหว่ า งครู เ พื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
การจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และผู้บริหาร มีการวางแผน
กาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน และขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กั น และกั น จนเกิ ด เป็ น วั ฒ นธรรม หรื อ ชุ ม ชนของการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นโรงเรี ย นโดยมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- ดูแลความสะอาด และบรรยากาศห้องเรียน โดยโรงเรียนจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้
กระดานดา แปรงลบกระดานดา และอุปกรณ์อื่ นๆ ได้อย่างเหมาะสมกับชั้นเรียนที่มีนักเรียน
ประมาณ 24 คน มีเวรรักษาความสะอาดห้องเรียนได้ นอกจากนี้นักเรียนจัดบอร์ดเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้อื่นๆ นอกจากตาราเรียน
3.2.3.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3) แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
4) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
5) การบูรณาการชิ้นงานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6
6) แบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียน
7) แบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียน
8) แบบวิเคราะห์ข้อสอบกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
9) ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
10) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2561
11) เกียรติบัตร ภาพถ่าย
3.2.3.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) มีโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 1) คว ร พั ฒ น าใ ห้ ค ะแ น น O-NET สู ง ขึ้ น
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ร่วมกันทั้ง 12 โรงเรียน 2) คว ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี กิ จ ก รร ม ย ก ร ะ ดั บ
2) มีแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อใช้ร่วมกันทั้ง ผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง
12 โรงเรียน
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จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
3) ครู ผู้ ส อนมี แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น 3) ควรเน้นการนาความรู้ที่ได้รับในห้องเรียน
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ได้ อ ย่ าง
4) มีการบูรณาการชิ้นงานของนักเรียน ม. 1-6 หลากหลาย
5) การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
6) มี กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นที่ เ น้ น กิ จ กรรม
แนะแนว กิจ กรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้ เรียน
และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
7) การวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบ และ
ใช้แบบทดสอบกลางร่วมกันทั้ง 12 โรงเรียน
8) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
9) ผลการสอบ O-NET คะแนนเฉลี่ ย ของ
โรงเรี ย นอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ สู ง กว่ า คะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศทุกรายวิชา
10) ผลการสอบ O-NET สูงขึ้น
11) นั ก เรี ย นสามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ กั บ
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ได้ดีทั้งในและนอก
ห้องเรียน
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) เพิ่มทักษะในการฝึกทาข้อสอบ O-NET อย่างสม่าเสมอในห้องเรียนให้มากขึ้นในทุก
รายวิชาที่สอบ
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการสอบ O-NET
3) ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย
4) ส่งเสริมให้นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพที่ตนเองมีความถนัด
5) ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
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3.2.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.2.4.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนมีนโยบายในการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมา
พัฒนาผู้เรียน ดังนี้
1) มีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
2) มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
3) มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
4) นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
5) มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
3.2.4.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) แผนการเรียนรู้ฉบับย่อ ซึ่งจัดทาโดยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
2) แผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
3) ตัวอย่างเครื่องมือวัดและประเมิน ที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้
4) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในทุกรายวิชา
3.2.4.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
1) ครูมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการพัฒนา
การสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง
2) มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
3) นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

จุดควรพัฒนา
1) ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
มีประสบการณ์ตรง และสามารถให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียน
ได้นาความรู้กลับไปใช้พัฒนาตนเองและ
สามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
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3.2.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
3.2.5.1 วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยดาเนินการ ดังนี้
1) จั ดให้มีชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู เพื่อเป็นการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ปรับ ปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และมีการให้ ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด
การเรียนการสอนให้กับนักเรียน
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อทบทวนการ
ใช้หลักสูตรในภาคเรียนที่ผ่านมา และนามาพัฒนาการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาต่อยอด เพื่อสรุปผล
การดาเนินการของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา และนามาพัฒนาการดาเนินงานของโรงเรียนใน
ภาคเรียนต่อไป
4) การประชุมบุคลากรของโรงเรียนเป็นประจาทุกเดือน
5) การประชุมของคณะกรรมการบริหารฝ่าย
6) การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.2.5.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) ตารางการจัดคาบ PLC บันทึกกิจกรรม PLC
2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
3) โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาต่อยอด
4) รายงานการประชุมต่างๆ
3.2.5.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) โรงเรียนมีโครงการที่ส่งเสริมให้ครูได้มี
1) การบันทึกกิจกรรม PLC ของครูมีน้อย
โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลากหลาย
รูปแบบ
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) ส่งเสริมให้ครูได้มีการบันทึกกิจกรรม PLC มากขึ้น
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4. มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์
4.1 ระดับคุณภาพ........ดี.........
4.2 วิธีการพัฒนา ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์
ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีกระบวนการดาเนินการและบริหาร
จัดการ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดการศึกษาให้กับผู้มีความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาให้คุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นนาของนานาชาติ” มีโครงการหลัก และกิจกรรมย่อยที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งองค์คณะ
บุคคลภายนอก โดยมีการร่วมพิจารณาแนวทางในการดาเนินการ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับทุนการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาชั้นนาทั้งในและต่างประเทศ การ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ และให้นักเรียน
ได้มีโอกาสในเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติให้มากขึ้นในทุกๆปี นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียน
การสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning ซึ่งเป็นการยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยการชี้แนะ
ให้กับนักเรียน และให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน มีความคงทนใน
ความรู้ที่ได้รับ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูได้ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน หรือการ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ซึง่ จะเป็นการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรที่คุ้มค่าแล้วยังส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย นอกจากนี้โรงเรียนยังมีเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าค่ายมูลนิธิ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติอีกด้วย
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4.2.1 จานวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
4.2.1.1 วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสในการรับทุนการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนา
ทั้งในและต่างประเทศ โดยดาเนินการ ดังนี้
1) ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการศึกษาต่อโดยการได้รับทุนการศึกษาเพื่อ
กลับไปพัฒนาพื้นที่/หน่วยงานที่สนับสนุนทุนฯ
2) เชิญหน่วยงาน/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ที่เปิดรับทุนการศึกษาต่อเข้าแนะแนวการศึกษา
แก่นักเรียน
3) เข้าร่ ว มการประชุม/สั มมนา/ค้นหาข้อมูล ของหน่ว ยงาน/สถาบัน/มหาวิทยาลั ยที่
เปิดรับทุนการศึกษาต่อเพื่อนาข้อมูลไปประชาสัมพันธ์แก่นักเรียน
4) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาและการศึกษาต่อทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
ตารางแสดงจานวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558 – 2560
จานวนนักเรียนได้รับทุนการศึกษาต่อในประเทศ
ปีการศึกษา 2558
28

ปีการศึกษา 2559
11

ปีการศึกษา 2560
มากกว่า 25

4.2.1.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) ข้อมูลผลการศึกษาต่อของนักเรียน แบบสอบถาม
4.2.1.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
นักเรียนมีความต้องการที่จะรับทุนการศึกษา การติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
ต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อที่จะกลับไปพัฒนา
พื้นที่หน่วยงานที่เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษา
ต่อไป
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเลือก
ตัดสินใจรับทุนตามความสนใจและความต้องการในการประกอบอาชีพ
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4.2.2 จานวนผลงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
4.2.2.1 วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยดาเนินการ ดังนี้
1) จัดโครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ในระดับต่างๆทั้งใน
และต่างประเทศ
2) จัดงาน จภ.วิชาการ (PCCST ACADEMIC FESTIVAL) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสใน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ
3) จั ดงาน PCCST Science Fair เพื่อให้ นักเรี ยนได้ มีโ อกาสในการน าเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ ทั้งแบบปากเปล่า
และแบบโปสเตอร์
4) ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกระดับทั้งใน
และต่างประเทศให้มากที่สุด
4.2.2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) เกียรติบัตร ภาพถ่าย คาสั่ง
2) โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน
3) โครงการ จภ.วิชาการ (PCCST ACADEMIC FESTIVAL and Science Fair)
4.2.2.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) นักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติและ
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเพื่อยกระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง
ความสามารถของนักเรียนในทุกสาขาวิชา
โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในทุกๆรายวิชา
2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถในเวทีระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
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4.2.3 จานวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
4.2.3.1 วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการประกวดโครงงานในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยดาเนินการ ดังนี้
1) ประชาสั มพัน ธ์ และรับ สมัครนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานในเวทีต่างๆทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2) สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสุขในการทาโครงงานและอยากพัฒนาโครงงานให้
ส า ม า ร ถ น า ไ ป เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ก ว ด ใ น เ ว ที ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ น า น า ช า ติ ใ ห้ ม า ก ขึ้ น
3) จั ดงาน PCCST Science Fair เพื่อให้ นักเรี ยนได้ มีโ อกาสในการน าเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ ทั้งแบบปากเปล่า
และแบบโปสเตอร์ และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เตรียมตัวในการประกวดโครงงานในเวทีระดับ
ที่สูงขึ้น
4) มีโครงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย/โครงงาน และนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
กับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ
5) มีโ ครงการส่ งเสริ ม การท าโครงงาน เพื่ อสนับ สนุน การท าโครงงานของนักเรี ยนใน
ทุกรูปแบบ เชิญวิทยากรเพื่อให้คาปรึกษากับนักเรียน นานักเรียนไปทาโครงงานกับหน่วยงานต่างๆ
รวมทั้ ง เชิ ญ อาจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย พี่ เ ลี้ ย งมาเป็ น กรรมการให้ ค ะแนนโครงงาน เป็ น ต้ น
4.2.3.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) โครงการส่งเสริมการทาโครงงาน/งานวิจัย งาน PCCST Science Fair
2) โครงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย/โครงงาน และนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
กับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ
4.2.3.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มี 1) โครงงานที่เข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติ
โอกาสในการประกวดโครงงานในเวที
หรือนานาชาติมีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับ
ระดับชาติหรือนานาชาติหลากหลายรูปแบบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคด้วยกัน
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) กาหนดนโยบายในการทาให้โครงงานของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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4.2.4 จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
4.2.4.1 วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรี ย นมี น โยบายในการส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ไ ด้ จั ด การเรี ย นการสอนในลั ก ษณะ Active
Teaching & Learning โดยด าเนิ น การให้ ค รู ทุ ก คนส่ ง แผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active
Teaching & Learning แล้ ว น าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ปใช้ จ ริ ง ในห้ อ งเรี ย นจริ ง ซึ่ ง เน้ น
กระบวนการเรี ย นการสอนที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางของการเรี ย นการสอน กิ จ กรรมใน
ห้องเรียนต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนและเน้นการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง
ของผู้เรียน มีการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้ง
กระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิด
การร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการ
สอนที่หลากหลาย โดยครูใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมา
ใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และ
กิจกรรม และครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดของ
ผู้เรียน ซึ่งจากการดาเนินการดังกล่าวพบว่าทาให้นักเรียนมีความรู้ที่คงทน และสามารถนาความรู้ที่
ได้รับในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้มากยิ่งขึ้น
4.2.4.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Teaching & Learning
2) แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
3) บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของครู
4.2.4.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) โรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริม 1) นักเรียนบางส่วนยังไม่เห็นความสาคัญ
ให้ครูได้จัดการเรียนการสอนในลักษณะ
ของการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
Active Teaching & Learning
Active Teaching & Learning
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active
Teaching & Learning ให้มากขึ้น
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4.2.5 ร้อยละของจานวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
4.2.5.1 วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้นาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางการเรียนรู้
แก่ผู้เรียน ครูได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ แล้ววิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครูพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อนาพาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และดารง
ตนอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ความสุ ข โดยมี ตัว บ่ ง ชี้ที่ ส าคัญ ที่ แสดงถึง ความส าเร็ จ ในการเลื อ กสร้ า ง และ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน เช่น เทคโนโลยีเซนเซอร์
เทคโนโลยี หั ว วั ด Multimedia MOOC MOODLE เทคโนโลยี Fabrication Lab เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ เป็นต้น โดยความสาเร็จตามตัวชี้วัดนี้ จะพิจารณาจากร้อยละของจานวนครูในโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ จุ ฬาภรณราชวิทยาลั ย สตูล ที่ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรีย น
การสอนภาคเรียนที่ 1/2561 และภาคเรียนที่ 2 /2561

การใช้สื่อ Multimedia ช่วยในการจัด

การใช้งานบอร์ด Arduinoในการจัด

การเรียนการสอนให้กับนักเรียนเข้าค่าย

การเรียนการสอนให้กับนักเรียน
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การใช้สื่อการสอนประเภทฉาย

การใช้ อุปกรณ์หุ่นยนต์ ช่วยใน

Visualizer หรือ Visual Presenter

การเรียนการสอน

การใช้งาน เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ในการจัด
การเรียนการสอนและการบริการข้อมูล
ข่าวสารให้กับนักเรียน

การใช้งาน ระบบ Network ในการจัด
การเรียนการสอนและการบริการ
ข้อมูลข่าวสารให้กับนักเรียน

4.2.5.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) ตารางสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
2) ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ
3) โครงการตามปีงบประมาณ (ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาทางด้านการใช้เทคโนโลยี ทุกๆ ปี)
4) แบบสารวจการใช้สื่อ ICT ในการเรียนการสอนของครู
5) เอกสารการยืม – คืนโน้ตบุ๊กโรงเรียน
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4.2.5.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) ครูมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และ 1) ครูและบุคลากรทุกคน ควรมีความรู้ในการ
การเรียนรู้สารสนเทศ ในระดับพื้นฐานเพื่อ
บารุงรักษาอุปกรณ์ ICT เบื้องต้น เพื่อยืดอายุ
สามารถเข้าถึงและสามารถใช้ไอซีทีเพื่อการ
ของการใช้งานของอุปกรณ์เหล่านั้น
ค้นคว้า รวบรวม และประมวลผลจากแหล่ง
ต่าง ๆ และเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับ
นักเรียน
2) ครสามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี
และทักษะการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และการทางานเป็นทีม
3) ครูสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาคุณค่า
ทัศนคติ และจริยธรรมในเชิงบวกในการใช้
ไอซีทีซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและกระบวนการคิดอย่างวิเคราะห์
4) ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงและเรียนรู้
ทักษะไอซีทีในการศึกษาโดยพัฒนาความรู้
ไอซีที ในทุกสาขาวิชาเพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) รูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
2) การเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย Network
3) การเรียนการสอนโดยการประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์
4) บทเรียนลักษณะข้อความหลายมิติและสื่อหลายมิติ
5) บันทึกข้อมูลและสารสนเทศด้วยซีดีและดีวีดี
6) การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีไร้สาย
7) การศึกษาเชิงลึกด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
8) การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer Assisted Instruction)
9) การเรียนในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ (e-Leaning)
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11) การเรียนโดยใช้การสื่อสารทางไกล (Distance Learning) ภายใต้ความเชื่อเกี่ยวกับ
ศักยภาพของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่จะให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่มากมาย หรือในโลก
แห่งความรู้ (World Knowledge)
4.2.6 จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4.2.6.1 วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการใน
ประเทศมากมายทั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย และเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการกับต่างประเทศจานวน 10 โรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรมระหว่ างโรงเรียนต่างๆ ตลอดทั้งปี
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางวิชาการให้นักเรียนและครูได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
ซึ่งกิจกรรมต่างๆมีหลายประเภทอย่างเช่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันโครงงาน
สาขาวิชาต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้าชั้นเรียนในต่ างประเทศ ค่ายวิชาการ ค่ายลูกเสือ
นานาชาติ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี
4.2.6.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ
1) กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1.1) การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์
ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สาหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2-4 พ.ค.
61 จ.ภ.ปทุมธานีเป็นเจ้าภาพ
1.2) ครูหอพักและครูอนามัยโรงเรียนทุกคน อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรอง
ผู้ป่วยและการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น โดยคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลสตูล 7 พ.ค. 61
1.3) การประชุมเตรียมความพร้อมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามการ
ประเมิน PISA โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ของ ร.ร.จ.ภ.สตูล (สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
1.4) คณะครูร่วมคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนที่
1/2561 ม.4 จ.ภ.ปทุมธานีเจ้าภาพ (21-25 มิ.ย. 61)
1.5) การนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.6 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
(กลุ่มภาคใต้) ครั้งที่ 9 ประจาปี 2561 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (27-28 ก.ค. 61)
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1.6) คณะครูร่วมคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาค และปลายภาคเรียนที่
2/2561 ม.1-3 จ.ภ.เชียงราย เป็นเจ้าภาพ (22-26 ต.ค. 61)
1.7) คณะครูร่วมคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนที่
2/2561 ม.4-6 จ.ภ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพ (22-26 ต.ค. 61)
1.8) ค่ายสิ่งแวดล้อมกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค กลุ่มภาคใต้ 24-26 ต.ค.
61 ณ ร.ร.จ.ภ. นครศรีธรรมราช (23-26 ต.ค. 61)
1.9) การแข่งขัน ฟิสิ กส์สั ประยุทธ์ ประจาปี 2562 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค 24-26 ม.ค. 62 ร.ร.จ.ภ.บุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพ
1.10) ผู้ บ ริ ห ารและครู 15 คน อบรมภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร โดย
University of Otago, New Zealand ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 27 มี น า ค ม – 10 เ ม ษ า ย น 2562
ณ โรงเรียนกาเนิดวิทย์
2) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.1) การอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ร.ร.มหิดลวิทยา
นุสรณ์ STEM Education วันที่ 22-23 ก.ย. 61 ณ ห้องเสม็ดขาว (ม.ต้น 40 คน,ม.ปลาย 40 คน)
3) โรงเรียนกาเนิดวิทย์
3.1) ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง Dynamic mathematics as a teacher’s
tool ให้กับครูคณิตศาสตร์ ร.ร.จ.ภ. กลุ่มภาคใต้ และ ร.ร. มัธยมใน จ.สตูล เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
4) กลุ่มโรงเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (Math Gifted) กลุ่มภาคใต้
4.1) Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.4/1 ก.ค. 61
4.2) Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.5/1 ก.ค. 61
4.3) Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.6/1 ก.ค. 61
4.4) Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.4/1 (ร.ร.สุราษฎร์ธานี) (1-2 ก.ย. 61)
4.5) Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.5/1 (ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย) (1-2 ก.ย. 61)

4.6) Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.6/1 (ร.ร.บูรณะราลึก) (1-2 ก.ย. 61)
4.7) Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.4/1 (ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
พัทลุง)
4.8) Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.5/1 (ร.ร.สตรีพัทลุง) (17-18 พ.ย. 61)
4.9) Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.5/1 (ร.ร.บูรณะราลึก) (18-20 ม.ค. 61)
4.10) Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.4/1 (ร.ร.มหาวชิราวุธ) (19-20 ม.ค. 62)
5) โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง และโรงเรียนสังกัด อบจ.พัทลุง
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5.1) ค่ายลูกเสือไทย- มาเลย์ (THAIMAL Scout Camp 2018) 6-8 ก.ค. 61
5.2) ม.5 ร.ร.จ.ภ.สตูล 20 คน ร.ร.สังกัด อบจ.พัทลุง 20 คน เข้าร่วมโครงการ
MALTHAI SME Integrated Camp 2018 ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุตรา รัฐเปอร์ลิศ
รัฐเคดาห์ และ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย (11-13 ส.ค. 61)
5.3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน
THAIMAL SME Integrated Camp 2018 เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
6) มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
6.1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.4 ทุกคน รับฟังบรรยายการทาโครงงาน
โดยอาจารย์คณะวิทย์ มอ.หาดใหญ่ เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
6.2) มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงงาน Globe
6.3) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7) โรงเรียนอื่นๆ
7.1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ สถานศึกษา 4 ด้าน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศ
1) ประเทศญี่ปุ่น
1.1) โรงเรียน Furukawa Reimei Junior and Senior High School
1.1.1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการตาม MOU เมื่อวันที่
28 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561 ณ โรงเรียน Furukawa Reimei Junior and Senior High
School ประเทศญี่ปุ่น
1.1.2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการภายใต้โครงการ
แลกเปลี่ยน SAKURA Science เมื่อวันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียน Furukawa
Reimei Junior and Senior High School ประเทศญี่ปุ่น
1.2) สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น
1.2.1) คณะผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบัน KOSEN 5 วิทยาเขต
เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
จัดการศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ สถาบัน KOSEN เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
1.2.2) คณะผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบัน KOSEN, Sendai College
เข้าร่วมงาน Thailand-Japan Student Science Fair 2018 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
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ราชวิทยาลัย พิษณุโลก เมื่อวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2561 โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล เป็นคู่มิตรในการดูแลและดาเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านการจัดการศึกษา
1.2.3) คณะผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบัน KOSEN, Hachinohe
College เข้าร่วมงาน Thailand-Japan Student Science Fair 2018 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เมื่อวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2561 โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย สตูล เป็นคู่มิตรในการดูแลและดาเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านการจัด
การศึกษา
2) ประเทศมาเลเซีย
2.1) โรงเรียนวิทยาศาสตร์ Tuanku Syed Putra, Perlis
2.1.1) ค่ายลูกเสือไทย- มาเลย์ (THAIMAL Scout Camp 2018)
6-8 ก.ค. 61
2.1.2) ม.5 ร.ร.จ.ภ.สตูล 20 คน ร.ร. สังกัด อบจ. พัทลุง 20 คน
เข้าร่วมโครงการ MALTHAI SME Integrated Camp 2018 ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์
ปุตรา รัฐเปอร์ลิศ รัฐเคดาห์ และ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย (11-13 ส.ค. 61)
2.1.3) ม.1/5 (Hub) เข้าร่วมโครงการ Student Exchange Program
ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุตรา รัฐเปอร์ลิศ ประเทศมาเลเซีย (3-7 ก.ย. 61)
2.1.2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการภายใต้โครงการ
แลกเปลี่ยน THAIMAL SME Integrated Camp 2018 เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
2.2) โรงเรียนวิทยาศาสตร์ Sultan Mohammad Jiwa, Kedah
2.3) โรงเรียนวิทยาศาสตร์ Alam Shah, Kuala Lumpur
2.3.1) คณะนักเรียน ม.2 โครงการ Education Hub จานวน 12 คน
ครู 2 คน ศึกษาดูงานและทากิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระว่างโรงเรียน ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์ อลัมชาห์
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (20 มี.ค. 2562)
2.4) โรงเรียนเตรียมทหาร Royal Military College, Kuala Lumpur
2.4.1) แข่งขันการนาเสนอโครงงานวิทย์ คณิต นานาชาติ ณ ร.ร.รอยัล
มิลิทารี่ คอลเลจ KL มาเลเซีย (9-13 ก.ค. 61)
2.5) องค์การนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์มาเลเซีย Malaysian Young Scientist
Organization (MYSO)
2.5.1) แข่งขันหุ่นยนต์ Scrabble นานาชาติ ณ ร.ร. มัธยมติงกิ บาตู ปา
ฮัต และแข่งขัน Scrabble วิทย์ คณิต วาดภาพโปสเตอร์ ร้องเพลง นานาชาติ ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์
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มัวร์ รัฐยะโฮร์ มาเลเซีย ( 24-27 ก.ค. 61)
3) ประเทศอินโดนีเซีย
3.1) โรงเรียน SMK NEGERI 1 BATAM , RIAU, INDONESIA
3.2) โรงเรียน SMAN 1 DUMAI , RIAU, INDONESIA
3.3) โรงเรียน SMAN 2 DUMAI, RIAU, INDONESIA
3.4) โรงเรียน SMPN 2 DUMAI , RIAU, INDONESIA
3.5) โรงเรียน SMAN Binaan Khusus ,RIAU, INDONESIA
4) ประเทศเวียดนาม
4.1) โรงเรียน Van Ho Secondary School
งาน จ.ภ. วิชาการ’61 (PCCST Academic Festival and Science Fair 2018)
- การนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์
ในกิจกรรม PCCST Science Fair 2018 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 มีโรงเรียนเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศเข้าร่วม ดังนี้
- โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
- SMS Tuanku Syed Putra, Perlis, Malaysia
- SMS Alam Shah, Kuala Lumpur, Malaysia
- SMS Muar, Johor, Malaysia
- Royal Military College, Kuala Lumpur, Malaysia
- SMA Avicenna Cinere, West Barat, Indonesia
- SMA Lazuardi, West Java, Indonesia
- SMA Unggulan Haf-Sa, Indonesia
- SMPN 3 Denpasar, Indonesia
- Van Ho Secondary School, Hanoi, Vietnam
4.2.6.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) มีเวทีการทากิจกรรมกับต่างประเทศมากขั้น 1) การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารของนักเรียน
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1). ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีเวทีการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้นและ
กระจายให้นักเรียนได้มีโอกาสในการร่วมกิจกรรมมากขึ้น
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4.2.7 ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ระดับชาติ
หรือนานาชาติ
4.2.7.1 วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
สรุปนักเรียนโอลิมปิกวิชาการปี 2561 ค่าย 1 รวมทั้งหมด 79 คน
สาขา
จานวน
คณิตศาสตร์
28
ฟิสิกส์
5
เคมี
5
ชีววิทยา
14
ดาราศาสตร์ ม.ต้น
9
ดาราศาสตร์ ม.ปลาย
3
คอมพิวเตอร์
15
รวม
79
สรุปนักเรียนโอลิมปิกวิชาการปี 2561 ค่าย 1 รวมทั้งหมด 79 คน
จานวน
28
14
5

คณิตศาสตร์

ฟิสิกส์

5

เคมี

ชีววิทยา

9

15
3

ดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์
ม.ต้น
ม.ปลาย

สรุปนักเรียนโอลิมปิกวิชาการปี 2561 ค่าย 2 รวมทั้งหมด 35 คน
สาขา
จานวน
คณิตศาสตร์
10
ฟิสิกส์
1
เคมี
2
ชีววิทยา
7
ดาราศาสตร์ ม.ต้น
6
ดาราศาสตร์ ม.ปลาย
2
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สาขา
คอมพิวเตอร์
รวม

จานวน
7
35

สรุปนักเรียนโอลิมปิกวิชาการปี 2561 ค่าย 2
รวมทั้งหมด 35 คน
จานวน
10

คณิตศาสตร์

7
1

2

ฟิสิกส์

เคมี

7

6

2

ชีววิทยา

ดาราศาสตร์ ม. ดาราศาสตร์ ม. คอมพิวเตอร์
ต้น
ปลาย

4.2.7.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
2) ศูนย์อบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาฟิสิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์
3) ครูที่เป็นวิทยากรค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
4) ภาพถ่าย คาสั่ง
4.2.7.3 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) มีการจัดโครงการสอนเสริมเพื่อสอบ
1) เวลาในการสอนเสริมเพื่อสอบโอลิมปิก
โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 โดยเฉพาะ
วิชาการมักซ้อนทับกับกิจกรรมอื่น
2) โรงเรียนเป็นศูนย์อบรมโอลิมปิกวิชาการ
1) นักเรียนที่เลือกสอบมากกว่า 1 สาขาวิชา
3) โรงเรียนเป็นศูนย์สอบโอลิมปิกวิชาการ
จะแบ่งเวลาในการเตรียมตัวยาก
วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชามาติวให้กับนักเรียน
2) เพิ่มเติมการติวค่าย 2 และ 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าค่ายระดับชาติ
และนานาชาติมากขึ้น
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ภาคผนวก 1
ภาพกิจกรรม

SAR 2561

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
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มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด

ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
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การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน

ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
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ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
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จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

SAR 2561

ห น้ า | 94

มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
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มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์

จานวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
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จานวนผลงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ

จานวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
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จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning

จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)
ระดับชาติหรือนานาชาติ
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ภาคผนวก 2
ตัวอย่างร่องรอยหลักฐาน

SAR 2561
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ตารางจานวนและค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป
จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(คน)
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
1. ภาษาไทย
115
115
2. คณิตศาสตร์
115
115
3. วิทยาศาสตร์
115
115
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
115
115
5. ภาษาต่างประเทศ
115
108
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
115
115
7. ศิลปะ
115
114
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
115
114

คิดเป็น
ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
93.91
100.00
99.13
99.13

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(คน)
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
1. ภาษาไทย
108
108
2. คณิตศาสตร์
108
107
3. วิทยาศาสตร์
108
108
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
108
108
5. ภาษาต่างประเทศ
108
104
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
108
108
7. ศิลปะ
108
108
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
108
108

คิดเป็น
ร้อยละ
100.00
99.07
100.00
100.00
96.30
100.00
100.00
100.00
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(คน)
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
1. ภาษาไทย
117
115
2. คณิตศาสตร์
117
96
3. วิทยาศาสตร์
117
117
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
117
117
5. ภาษาต่างประเทศ
117
102
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
117
117
7. ศิลปะ
117
117
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
117
117

คิดเป็น
ร้อยละ
98.30
82.05
100.00
100.00
87.17
100.00
100.00
100.00

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(คน)
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
1. ภาษาไทย
142
139
2. คณิตศาสตร์
142
95
3. วิทยาศาสตร์
142
135
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
142
142
5. ภาษาต่างประเทศ
142
129
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
142
142
7. ศิลปะ
142
142
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
142
-

คิดเป็น
ร้อยละ
97.88
66.90
95.07
100.00
90.84
100.00
100.00
-

** หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่มีการเรียนการสอน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
** หมายเหตุ จานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 144 คน นักเรียน
แลกเปลี่ยนโครงการ AFS จานวน 2 คน คงเหลือ 142 คน
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(คน)
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
1. ภาษาไทย
144
144
2. คณิตศาสตร์
144
87
3. วิทยาศาสตร์
144
140
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
144
144
5. ภาษาต่างประเทศ
144
138
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
144
144
7. ศิลปะ
144
144
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
144
144

คิดเป็น
ร้อยละ
100.00
60.41
97.22
100.00
95.83
100.00
100.00
100.00

** หมายเหตุ จานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 146 คน นักเรียน
แลกเปลี่ยนโครงการ AFS จานวน 2 คน คงเหลือ 144 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(คน)
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
1. ภาษาไทย
148
148
2. คณิตศาสตร์
148
97
3. วิทยาศาสตร์
148
136
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
148
148
5. ภาษาต่างประเทศ
148
132
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
148
148
7. ศิลปะ
148
148
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
148
148
** หมายเหตุ จานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 149 คน นักเรียน
แลกเปลี่ยนโครงการ AFS จานวน 1 คน คงเหลือ 148 คน

คิดเป็น
ร้อยละ
100.00
65.54
91.90
100.00
89.18
100.00
100.00
100.00
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ตารางจานวนและค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับ 3 ขึ้นไป จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ คิดเป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(คน)
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
ร้อยละ
1. ภาษาไทย
774
771
99.61
2. คณิตศาสตร์
774
597
77.13
3. วิทยาศาสตร์
774
751
97.02
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
774
774
100.00
5. ภาษาต่างประเทศ
774
716
92.50
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
774
774
99.87
7. ศิลปะ
774
773
92.50
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
632
631
99.84
** หมายเหตุ จานวนนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา 2561ทั้งหมด 779 คน มีนักเรียน
แลกเปลี่ยนโครงการ AFS จานวน 5 คน คงเหลือ 774 คน
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2561
จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
115
108
117
142
144
148
774

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ระดับชั้น
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ม.1
115
115
108
108
ม.2
111
6
117
ม.3
140
2
142
ม.4
144
144
ม.5
146
2
148
ม.6
รวม
774
10
774
เฉลี่ยร้อยละ
98.70
1.30
100.00
** หมายเหตุ จานวนนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา 2561ทั้งหมด 779 คน มีนักเรียน
แลกเปลี่ยนโครงการ AFS จานวน 5 คน คงเหลือ 774 คน
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ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2561
จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
115
108
117
142
144
148
774

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน)
ระดับชั้น
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ม.1
115
115
107
1
108
ม.2
114
3
117
ม.3
141
1
142
ม.4
144
144
ม.5
143
5
148
ม.6
รวม
764
10
774
เฉลี่ยร้อยละ
98.70
1.30
100.00
** หมายเหตุ จานวนนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา 2561ทั้งหมด 779 คน มีนักเรียน
แลกเปลี่ยนโครงการ AFS จานวน 5 คน คงเหลือ 774 คน
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ระดับชั้น
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
ม.1
115
115
100.00
108
108
ม.2
100.00
117
117
ม.3
100.00
142
142
ม.4
100.00
144
144
ม.5
100.00
148
148
ม.6
100.00
รวม
774
774
100.00
** หมายเหตุ จานวนนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา 2561ทั้งหมด 779 คน มีนักเรียน
แลกเปลี่ยนโครงการ AFS จานวน 5 คน คงเหลือ 774 คน
จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
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ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ระดับชั้น
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
ม.1
115
115
100.00
108
108
ม.2
100.00
117
117
ม.3
100.00
142
142
ม.4
100.00
144
144
ม.5
100.00
148
148
ม.6
100.00
รวม
774
774
100.00
** หมายเหตุ จานวนนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา 2561ทั้งหมด 779 คน มีนักเรียน
แลกเปลี่ยนโครงการ AFS จานวน 5 คน คงเหลือ 774 คน
จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
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URL ที่สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ/ร่องรอยหลักฐานเพิ่มเติม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
http://www.pccst.ac.th/
http://www.pccst.ac.th/pccst_honor_etc.html
http://www.pccst.ac.th/pccst_honor_inter.html
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
http://www.pccst.ac.th/news_17-01-62.html
http://www.pccst.ac.th/news_10-01-62.html
http://www.pccst.ac.th/news_18-01-62.html
http://www.pccst.ac.th/news_7_3_60.html
http://www.pccst.ac.th/news_14-02-62.html
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
http://www.pccst.ac.th/news_10-01-62.html (ฟังบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านวิทยาศาสตร์)
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
http://www.pccst.ac.th/news_14-02-62.html (นิทรรศการเปิดโลกชุมนุม)
http://www.pccst.ac.th/news_11-02-62-2.html (การแสดงสี่ภาคนักเรียนชั้น ม.5)
http://www.pccst.ac.th/news_18-01-62.html (งานจ.ภ.วิชาการ'61)
http://www.pccst.ac.th/data/GoodAward%201-61.pdf (รางวัลแห่งความดี)
http://www.pccst.ac.th/pccst_honor_inter.html (นักเรียนรางวัลระดับนานาชาติ)
http://www.pccst.ac.th/pccst_honor_etc.html (นักเรียนรางวัลระดับชาติ)
http://www.pccst.ac.th/pccst_honor_arts.html (นักเรียนรางวัลงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ)
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
www.pccst.ac.th
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
http://www.pccst.ac.th/news_22-01-62-2.html (กีฬาประเพณี)
http://www.pccst.ac.th/news_2-5-61.html (ค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่)
http://www.pccst.ac.th/news_21-5-61.html (ทาบุญโรงเรียน)
http://www.pccst.ac.th/news_28-01-62.html (ฟังบรรยายด้านสังคม ภาษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
http://www.pccst.ac.th/news_14-02-62.html (กิจกรรมเปิดโลกชุมนุม)
http://www.pccst.ac.th/news_06-02-62.html (กิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวหอพัก)
http://www.pccst.ac.th/news_22-01-62-2.html (กิจกรรม กีฬาประเพณี)
http://www.pccst.ac.th/news_7-5-61.html (ครูหอพักและครูอนามัยโรงเรียนทุกคน
อบรมคัดกรองผู้ป่วยและการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น)
http://www.pccst.ac.th/news_2-5-61.html (ค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่)
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
http://www.pccst.ac.th/pccst_history.html (ประวัติโรงเรียน)
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
http://www.pccst.ac.th/pccst_quality.html (ประกันคุณภาพการศึกษา)
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
http://www.pccst.ac.th/pccst_academic.html (ฝ่ายบริหารวิชาการ)
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
http://www.pccst.ac.th/data/GoodAward%201-61.pdf (รางวัลแห่งความดีของนักเรียน)
http://www.pccst.ac.th/index.html
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
http://www.pccst.ac.th/pccst_information.html (ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้)
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
http://www.pccst.ac.th/index.html (เว็บไซต์ของโรงเรียน)
http://pcc.youweb.info/91012001/ (ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
SMSS)
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
http://www.pccstacademic.net/web_pccstacademic/ (งาน จภ.วิชาการ)
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
http://www.pccst.ac.th/news_19-02-62.html
http://www.pccst.ac.th/news_28-01-62.html
http://www.pccst.ac.th/news_17-01-62.html
http://www.pccst.ac.th/news_10-01-62.html
http://www.pccst.ac.th/news_090261.html
http://www.pccst.ac.th/news_29-5-61.html
http://www.pccst.ac.th/news_2-10-61.html
http://www.pccst.ac.th/news_16-11-61.html
http://www.pccst.ac.th/news_21_11_60.html
http://www.pccst.ac.th/news_24_11_60.html
http://www.pccst.ac.th/news_28_11_60.html
http://www.pccst.ac.th/news_25_5_60.html
http://www.pccst.ac.th/news_10_2_60.html
http://www.pccst.ac.th/news_13_2_60.html
http://www.pccst.ac.th/news_25_2_60.html
http://www.pccst.ac.th/news_59_109.html
http://www.pccst.ac.th/news_59_107.html
http://www.pccst.ac.th/news_59_106.html
http://www.pccst.ac.th/news_59_99.html
http://www.pccst.ac.th/news_59_79.html
http://www.pccst.ac.th/news_59_77.html
http://www.pccst.ac.th/news_59_70.html
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http://www.pccst.ac.th/news_59_72.html
http://www.pccst.ac.th/news_59_69.html
http://www.pccst.ac.th/news_59_67.html
http://www.pccst.ac.th/news_59_63.html
http://www.pccst.ac.th/news_59_65.html
http://www.pccst.ac.th/news_59_58.html
http://www.pccst.ac.th/news_59_57.html
http://www.pccst.ac.th/news_59_52.html
http://www.pccst.ac.th/news_59_48.html
http://www.pccst.ac.th/news_59_33.html
http://www.pccst.ac.th/news_59_26.html
http://www.pccst.ac.th/news_59_21.html
http://www.pccst.ac.th/news_59_19.html
http://www.pccst.ac.th/news_59_15.html
http://www.pccst.ac.th/news_59_3.html
http://www.pccst.ac.th/news_58_108.html
http://www.pccst.ac.th/news_58_95.html
http://www.pccst.ac.th/news_58_89.html
http://www.pccst.ac.th/news_58_10.html
http://www.pccst.ac.th/news_58_5.html
http://www.pccst.ac.th/news_57_100.html
http://www.pccst.ac.th/news_57_83.html
http://www.pccst.ac.th/news_57_82.html
http://www.pccst.ac.th/news_57_81.html
http://www.pccst.ac.th/news_57_76.html
http://www.pccst.ac.th/news_57_71.html
http://www.pccst.ac.th/news_57_60.html
http://www.pccst.ac.th/news_57_20.html
http://www.pccst.ac.th/news_57_21.html
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
http://www.pccnst.ac.th/sshs/#
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http://61.7.241.230/curriculum/
http://www.pccst.ac.th/pccst_progress.html
http://www.pccst.ac.th/news_19-02-62.html
http://www.pccst.ac.th/news_14-02-62.html
http://www.pccst.ac.th/news_11-02-62-2.html
http://www.pccst.ac.th/news_29-01-62.html
http://www.pccst.ac.th/news_28-01-62.html
http://www.pccst.ac.th/news_23-01-62.html
http://www.pccst.ac.th/news_21-01-62.html
http://www.pccst.ac.th/news_17-01-62.html
http://www.pccst.ac.th/news_10-01-62.html
http://www.pccst.ac.th/news_090261.html
http://www.pccst.ac.th/news_5-5-61.html
http://www.pccst.ac.th/news_10-5-61.html
http://www.pccst.ac.th/news_4-10-61.html
http://www.pccst.ac.th/news_14-02-62.html (เปิดโลกชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2561)
http://www.pccst.ac.th/news_11-02-62-2.html (การแสดงสี่ภาคนักเรียนชั้น ม.5
ปีการศึกษา 2561)
http://www.pccst.ac.th/news_29-01-62.html (ติวโอเน็ต ม.6 ประจาปีการศึกษา 2561)
http://www.pccst.ac.th/news_23-01-62.html (ติว GAT/PAT ม.6 ปีการศึกษา 2561)
http://www.pccst.ac.th/news_21-01-62.html (ติวโอเน็ต ม.3 ปีการศึกษา 2561)
http://www.pccst.ac.th/news_17-01-62.html (งาน PCCST Science Fair 2018)
http://www.pccst.ac.th/news_10-01-62.html (ฟังบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านวิทยาศาสตร์ ม.ต้น)
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
http://www.pccnst.ac.th/pcshsnst/curriculum/
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
4.1 จานวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
https://www.facebook.com/โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย-สตูล
4.2 จานวนผลงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
http://www.pccst.ac.th/data/GoodAward%201-61.pdf (รางวัลแห่งความดีของนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561)
http://www.pccst.ac.th/pccst_letters/j-61-9.pdf (สาร จ.ภ.สตูล ปที่ 13 ฉบับที่ 9
ประจาเดือน กันยายน 2561)
http://www.pccst.ac.th/pccst_letters/j-62-2.pdf (สาร จ.ภ.สตูล ปที่ 14 ฉบับที่ 2
ประจาเดือน กุมภาพันธ 2562)
4.3 จานวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
https://www.facebook.com/โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย-สตูล
4.4 จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
https://www.facebook.com/โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย-สตูล
4.5 ร้อยละของจานวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
http://www.pccst.ac.th/news_2-10-61.html (โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1
คอมพิวเตอร์)
https://www.facebook.com/โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย-สตูล
(ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
4.6 จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
http://www.pccst.ac.th/pccst_letters/j-61-9.pdf
http://www.pccst.ac.th/news_16-11-61.html
http://www.pccst.ac.th/news_2-10-61.html
http://www.pccst.ac.th/news_30-5-61.html
http://www.pccst.ac.th/calendar/c_05_61_1.pdf
4.7 ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ระดับชาติ
หรือนานาชาติ
http://www.posn.sci.tsu.ac.th (สอวน มหาวิทยาลัยทักษิณ)
ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
https://www.facebook.com/posntsu/ (ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ)
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https://www.facebook.com/ComOlympic.PCSHSST/ (ศูนย์ สอวน. ค่าย 1 วิชา
คอมพิวเตอร์ รร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล)
http://www.posn.sat.psu.ac.th/ (สอวน. ศูนย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
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ภาคผนวก 3
หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ร้อยละ 96.00
ร้อยละ 95.00
ร้อยละ 75.00
ร้อยละ 97.00
ร้อยละ 95.00
ร้อยละ 80.00
ดีเลิศ
ร้อยละ 95.00
ร้อยละ 80.00
ร้อยละ 98.00
ร้อยละ 96.00
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
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มาตรฐาน
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
4.1 จานวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
4.2 จานวนผลงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
4.3 จานวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ
4.4 จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching
& Learning
4.5 ร้อยละของจานวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
4.6 จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4.7 ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)
ระดับชาติหรือนานาชาติ
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ค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดี
กาลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ดี
ดีเลิศ
ดี
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การให้ระดับคุณภาพและประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
◆ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คานวณ ต่ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
◆ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ากว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
◆ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
◆ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมต่า กว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
ปานกลาง 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
◆ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คานวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
◆ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
◆ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
◆ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
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ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
ดี
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
◆ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คานวณเป็นไปตาม เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
◆ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
◆ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
◆ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม
◆ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย
◆ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
◆ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
ดีเลิศ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
◆ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คานวณ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
◆ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
◆ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหา
ได้
◆ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
◆ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การทางาน
◆ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึน้ และการทางานหรืองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
◆ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
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ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
ยอดเยี่ยม
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
◆ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คานวณ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
◆ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
◆ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้
◆ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนาไปใช้และเผยแพร่
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
◆ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การทางาน อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม
◆ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น และการทางานหรืองานอาชีพ
◆ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
เป็นแบบอย่างได้
◆ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
◆ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
◆ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ◆เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดไม่ชัดเจน
◆มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ปานกลาง ◆เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจนเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ
◆มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดี
◆เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
◆มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
◆ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
◆พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
◆จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ
◆จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้
ดีเลิศ
◆มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาลแผนการศึกษา
แห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
◆มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
◆ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
◆พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและถานศึกษา
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ประเด็นพิจารณา
◆จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย
◆จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
◆มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล
◆แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง
◆มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้
◆ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่าง
ได้
◆พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนางาน
◆จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย
◆จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ◆จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
◆ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
◆ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ
ปานกลาง ◆จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนา ไปประยุกต์ใช้ในการดา
เนินชีวิต
◆ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
◆ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ดี
◆จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนา ไปประยุกต์ใช้ในการดา
เนินชีวิต
◆ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
◆ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
◆มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
◆มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
ดีเลิศ
◆จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนา ไปจัด
กิจกรรมได้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
◆ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
◆ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
◆มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่าง มีความสุข
◆มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
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ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
ยอดเยี่ยม
◆จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนา ไปจัด
กิจกรรมได้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่
◆ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เอื้อต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
◆ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
◆มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
◆มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
4.1 จานวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ◆เมื่อมีจานวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
น้อยกว่าร้อยละ 10.00
ปานกลาง
◆เมื่อมีจานวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
ตั้งแต่ร้อยละ 10.00 – 19.99
ดี
◆เมื่อมีจานวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 – 29.99
ดีเลิศ
◆เมื่อมีจานวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
ตั้งแต่ร้อยละ 30.00 – 39.99
ยอดเยี่ยม
◆เมื่อมีจานวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
ตั้งแต่ร้อยละ 40.00 ขึ้นไป
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4.2 จานวนผลงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ◆เมื่อมีจานวนผลงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
เท่ากับ 5 ผลงาน
ปานกลาง ◆เมื่อมีจานวนผลงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
เท่ากับ 6-10 ผลงาน
ดี
◆เมื่อมีจานวนผลงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
เท่ากับ 7-15 ผลงาน
ดีเลิศ
◆เมื่อมีจานวนผลงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
เท่ากับ 16-20 ผลงาน
ยอดเยี่ยม ◆เมื่อมีจานวนผลงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
มากกว่า 20 ผลงานขึ้นไป
4.3 จานวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ◆เมื่อมีจานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนาเสนอเท่ากับ 1 โครงงาน
ปานกลาง ◆เมื่อมีจานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนาเสนอเท่ากับ 2-3 โครงงาน
ดี
◆เมื่อมีจานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนาเสนอเท่ากับ 4-5 โครงงาน
ดีเลิศ
◆เมื่อมีจานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนาเสนอเท่ากับ 6-7 โครงงาน
ยอดเยี่ยม ◆เมื่อมีจานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนาเสนอ 7 โครงงานขึ้นไป
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4.4 จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ◆เมื่อมีจานวนรายวิชา ที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
น้อยกว่าร้อยละ 40.00
ปานกลาง ◆เมื่อมีจานวนรายวิชา ที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
ตั้งแต่ร้อยละ 40.00 – 42.99
ดี
◆เมื่อมีจานวนรายวิชา ที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
ตั้งแต่ร้อยละ 43.00 – 45.99
ดีเลิศ
◆เมื่อมีจานวนรายวิชา ที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
ตั้งแต่ร้อยละ 46.00 – 48.99
ยอดเยี่ยม ◆เมื่อมีจานวนรายวิชา ที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
ตั้งแต่ร้อยละ 49.00 ขึ้นไป
4.5 ร้อยละของจานวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ◆เมื่อมีร้อยละของจานวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอนน้อยกว่า 50.00
ปานกลาง ◆เมื่อมีร้อยละของจานวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
เท่ากับ 50.00 – 59.99
ดี
◆เมื่อมีร้อยละของจานวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
เท่ากับ 60.00 – 69.99
ดีเลิศ
◆เมื่อมีร้อยละของจานวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
เท่ากับ 70.00 – 79.99
ยอดเยี่ยม ◆เมื่อมีร้อยละของจานวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
มากกว่าหรือเท่ากับ 80.00
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4.6 จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ◆เมื่อมีจานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ จานวน 5 ครั้ง
ปานกลาง ◆เมื่อมีจานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ จานวน 6-10 ครั้ง
ดี
◆เมื่อมีจานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ จานวน 11-15 ครั้ง
ดีเลิศ
◆เมื่อมีจานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ จานวน 16-20 ครั้ง
ยอดเยี่ยม ◆เมื่อมีจานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ จานวน 20 ครั้งขึ้นไป
4.7 ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ระดับชาติหรือนานาชาติ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ◆เมื่อมีนักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ จานวน 1 คน
ปานกลาง ◆เมื่อมีนักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ จานวน 2 คน
ดี
◆เมื่อมีนักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ จานวน 3 คน
ดีเลิศ
◆เมื่อมีนักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ จานวน 4 คน
ยอดเยี่ยม ◆เมื่อมีนักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ จานวน 5 คนขึ้นไป
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